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Sammanfattning 
Software deployment, eller mjukvarudistribution översatt till svenska kan ses som processen där alla 

aktiviteter ingår för att göra en mjukvara tillgänglig för användare utan en manuell installation på 

användarens dator eller annan maskin. Det finns ett flertal software deployment-verktyg, som hanterar 

automatiska installationer, tillgängliga för företag på marknaden idag.  

 

Avdelningen HVDC på ABB i Ludvika har behov att börja använda ett verktyg för automatiserade 

installationer av mjukvaror då installationer idag utförs manuellt och är tidsödande. Som 

Microsoftpartners vill ABB se hur Microsofts verktyg för mjukvarudistribution skulle kunna hjälpa för 

detta behov.  

 

Vår studie syftade till att undersöka hur arbetet med installationer av mjukvara ser ut idag, samt hitta 

förbättringsmöjligheter för installationer som inte kan automatiseras i nuläget. I studien ingick även att ta 

fram ett generellt ramverk för hur verksamheter kan gå tillväga när de vill börja använda sig utav 

software deployment-verktyg. I ramverket ingår en utformad kravspecifikation som ska utvärderas mot 

Microsofts verktyg.  

 

För att skapa en uppfattning om hur arbetet i verksamheten ser ut idag har vi utfört enkätundersökning 

och intervjuer med personal på HVDC. För att utveckla ett ramverk har vi använt oss av insamlade data 

från de intervjuer, enkätundersökning och gruppintervju som utförts, detta för att identifiera krav och 

önskemål från personalen hos ett software deployment-verktyg. Litteraturstudier utfördes för att skapa en 

teoretisk referensram att utgå ifrån vid utvecklande av ramverket och kravspecifikationen.  

 

Studien har resulterat i en beskrivning av software deployment, förbättringsmöjligheter i arbetet med 

installationer av mjukvara samt ett generellt ramverk som beskriver hur verksamheter kan gå tillväga när 

de ska börja använda ett software deployment-verktyg. Ramverket innehåller också en kravspecifikation 

som använts för att utvärdera Microsofts verktyg för mjukvarudistribution. I vår studie har vi inte sett att 
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någon tidigare har tagit fram ett generellt ramverk och kravspecifikation som verksamheter kan använda 

sig av som underlag när de ska börja använda ett software deployment-verktyg. Vårt resultat av studien 

kan täcka upp detta kunskapsgap.     
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Summary 
Software deployment can be seen as the process where all activities are included to make a software 

available to users without a manual installation on the user’s computer or other machine. There are 

several software deployment tools that manage automated installations available to enterprises on the 

market today. 

 

The department HVDC at ABB in Ludvika has needs of starting to use a tool for automated installations 

of software which currently is installed manually and is time consuming. As Microsoft partners ABB 

wants to see how Microsoft’s tool for software deployment could help for this need.  

 

Our study aimed to investigate how the department´s work with installations of software looks like today 

and to find opportunities for improvement for installations that can’t be automated at this time. The study 

also includes to develop a general framework for how businesses can proceed when they want to start 

using a software deployment tool. The framework also includes a designed requirement specification that 

will be evaluated against Microsoft´s tool. 

 

To create an idea of how the work in the business looks like today, we have performed surveys and 

interviews with staff in HVDC. In order to develop a framework, we have used the data collected from 

the interviews, questionnaires and group interviews conducted to identify requirements and wishes from 

the staff of a software deployment tool. Literature studies were also conducted to create a theoretical 

framework to use when developing the framework and the requirement specification.  

  



 

 

Our studies have resulted in a description of software deployment, opportunities for improvement in the 

work of software installations and a general framework that describes how businesses can proceed when 

they are about to start using a software deployment tool. The framework also provides a set of 

requirements that have used to evaluate Microsoft's tool for software distribution. In our study we have 

not seen that anyone before have developed a general framework and requirements specification that 

businesses can use as a basis when to start using a software deployment tool. Our results of the study can 

cover up this knowledge gap. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vår studie. I kapitlet beskrivs även vår problemformulering, 

syfte, mål och avgränsning, en beskrivning av vår samarbetspartner samt hur arbetet i studien delats upp 

mellan författarna.  

 

1.1 Bakgrund 
Dagens mjukvaror distribueras ofta ut till IT-system som består av olika skilda komponenter och ökar 

komplexiteten av systemen. (Dearle, 2007) 

Dessa mjukvaror kan installeras på olika sätt. Manuella installationer av mjukvaror kan ofta vara 

tidskrävande och det finns risk för mänskliga fel i installationsprocessen, speciellt när det gäller mer 

komplexa mjukvaror (USA Patentnr 8458,690 B2, 2014). Kostnader ökar när installationsprocessen tar 

längre tid och problem uppstår, detta skulle kunna undvikas med en automatiserad process för 

installationer av mjukvara(software deployment). 

 

Det finns annan litteratur som beskriver tekniska lösningar för förbättring av software deployment och 

beskrivningar av ämnet software deployment. T.ex. (Dolstra, Visser, & de Jonge, 2004) och (Hall, 

Heimbigner, & Wolf, 1999). Dock saknas det industriella studier som undersöker ämnet, anledningen till 

detta kan vara att det är ett svårt ämne att undersöka. (Mäntylä & Vanhanen, 2011).     

 

Det finns ett antal aktörer på marknaden som levererar verktyg som hanterar installationer och 

uppdateringar av mjukvaror automatiskt. Installationer och uppdateringar som sker automatiskt med hjälp 

av sådana verktyg kallas software deployment, och kan översättas till svenska som mjukvarudistribution. 

Med dessa verktyg kan användare utföra installationer och uppdateringar av mjukvaror på ett mer 

tidseffektivt sätt. 

 

Avdelningen HVDC (High Voltage Direct Current/högspänd likström) inom ABB arbetar med att 

konvertera utvunnen växelström till likström, denna likström kan sedan transporteras utan större 

energiförluster mellan olika stationer som sköter konvertering av ström. HVDC ansvarar för kontroll och 

skydd av denna transport. För detta krävs ett antal olika datorer, servrar och databaser, dessa kräver olika 

installerade mjukvaror. Dessa mjukvaror installeras på hårdvarorna på plats i Ludvika innan de levereras 

ut till kunden. Mjukvarorna installeras i dagsläget manuellt, en i taget på varje hårdvara av personal inom 

HVDC, vilket medför ett långdraget arbete med installationer. Uppdraget i denna studie är att identifiera 

förbättringsmöjligheter i verksamhetens nuvarande arbetssätt. Vi ska även utforma ett ramverk med 

förberedande aktiviteter som kan användas för att förbereda verksamheten på att börja använda ett 

verktyg för distribution av mjukvara, samt en kravspecifikation som kan ligga till grund för ABB att hitta 

ett verktyg som kan sköta distribution och installation av mjukvaror. Detta är ett nytt ämne för oss och det 

är därför en utmaning att ta fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen kan användas för utvärdering 

mot flera olika verktyg som hanterar mjukvarudistribution och av flera olika aktörer än ABB.  

 

1.2 Problemformulering 
Det är centralt att arbeta effektivt med installationer av mjukvara då detta är en relativt omfattande men 

också viktig arbetsuppgift, därför är det viktigt att ta reda på hur arbetet i verksamheten ser ut i dagsläget 

och ta reda på vilka möjliga förbättringsmöjligheter som finns. ABB installerar i dagsläget alla mjukvaror 

som behövs i ett projekt manuellt, det gör att arbetet med installationer ofta tar lång tid och risken att fel 

görs blir större då instruktioner gällande installationer kan feltolkas. ABB vill automatisera installationer 

för att kunna utföra dessa installationer på ett mer effektivt sätt.  

 

Frågeställningarna som ska besvaras i detta arbete: 

 

Hur ser arbetet med installationer av mjukvara ut i verksamheten idag? 

Vilka förbättringsmöjligheter i installationsarbetet finns? 
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1.3 Syfte 
Det första syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur arbetet med installationer av 

mjukvara går till i verksamheten idag, samt hitta förbättringsmöjligheter i arbetssättet för att göra 

installationerna enklare och mindre tidskrävande. 

 

Det andra syftet är att ta fram ett generellt ramverk med innehållande kravspecifikation. Ramverket ska 

kunna användas för att förbereda verksamheter på bästa sätt när de ska börja använda ett verktyg för 

distribution av mjukvara (software deployment-verktyg). Ett software deployment-verktyg ska sedan 

utvärderas mot kravspecifikationen. 

 

1.4 Mål 
Målet är att identifiera förbättringsmöjligheter i HVDCs arbetssätt med manuella installationer, samt att ta 

fram ett ramverk och en kravspecifikation, att ligga till grund för HVDC att hitta ett lämpligt software 

deployment-verktyg. 

 

1.5 Avgränsning 
Denna studie avser att studera hur arbetet med installationer av mjukvara ser ut i dagsläget på 

avdelningen HVDC på ABB i Ludvika. Studien är begränsad till installationer av mjukvara som är riktad 

mot Windows operativsystem då detta är det operativsystem som används inom företaget som studien 

görs hos. I studien kommer Microsofts verktyg för software deployment, System Center 2012 

Configuration Manager (SCCM) att utvärderas mot framtagen kravspecifikation då ABB är 

Microsoftpartners samt att det finns tillgänglig litteratur kring verktyget. Kravspecifikationen kommer 

inte att beröra krav som hör till gränssnitt. 

 

1.6 Samarbetspartner 
ABB i Ludvika är samarbetspartner för detta arbete. ABB är ett väletablerat företag inom kraft och 

automationsteknik. ABB grundades 1988 och sysselsätter runt 150 000 personer och är verksamma i cirka 

100 länder. I Sverige har ABB runt 9200 medarbetare och finns på 30 orter. ABB i Sverige är leverantör 

av produkter och system för kraftöverföring samt process och industriautomation. ABB i Sverige har sin 

största verksamhet i Västerås med cirka 4300 medarbetare och i Ludvika har de cirka 2800 medarbetare. 

 

ABB har blivit framgångsrika genom att de har ett starkt fokus på forskning och utveckling, de har idag 

sju forskningscentra runt om i världen. 

En stor del av den teknik som är bakomliggande för det moderna samhället idag, så som högspänd 

likströmsöverföring och en revolutionerande metod för framdrivning av fartyg har utvecklas eller 

kommersialiserats av ABB. (ABB, 2014) 

 

1.7 Arbetsfördelning 
Denna studie har två författare och arbetsfördelningen har delats upp lika. Skrivandet av rapporten har 

ofta skett parallellt för att göra arbetet så effektivt som möjligt. Båda författarna har deltagit i de 

intervjuer som utförts.  
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2 Metod 
 
Detta kapitel innehåller beskrivning och motivering till de metoder som använts i studien för att uppnå 

syfte och mål.  

 

2.1 Forskningsprocessen i denna studie 

 
Figur 1. Forskningsprocess för denna studie (Källa: Fritt efter Oates, 2006 och Sundgren, 2014) 

 
Forskningsprocessen i denna studie är baserad på (Oates, 2006). Med denna process kan man tydligare se 

och utföra arbetet i olika steg, från strategi i studien, datagenererings-metoder till dataanalys-metoder som 

ska användas i arbetet. Figur 1 visar hur Oates beskriver processen, de grönmarkerade delarna är de som 

använts i denna studie. De delar som använts i studien förklaras mer ingående senare i detta kapitel.   

 

2.2 Triangulering 
Metodtriangulering rör sig om att använda fler än en datainsamlingsmetod. Genom att kombinera metoder 

kan man titta på ett forsknings-fenomen på flera olika sätt.  

Detta kan leda till mer data att analysera, vilket kan öka kvalitén på studien. Triangulering ger möjlighet 

att angripa en fråga på flera olika sätt. (Oates, 2006) 

I detta arbete har en metodtriangulering av metoderna, litteraturstudier, intervjuer och 

enkätundersökningar använts för att få ett bredare och olika perspektiv i arbetets datainsamling. Dessa 

metoder har använts för att ge förståelse och kunskap om installationsarbetet av mjukvara för att sedan 

kunna skapa en kravspecifikation.  

Litteraturstudierna har gett data kring hur automatiserade installationer av mjukvara (Software 

deployment) fungerar. Intervjuer och enkätundersökningar har gett data som är direkt avsett för denna 

studie.  

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskningsansats 
En studie kan genomföras på olika sätt, den kan genomföras med en kvalitativ eller kvantitativ ansats men 

också båda. En kvantitativ studie är en studie där data samlas in och sedan mäts eller värderas numeriskt, 

dessa data kan sedan ligga till grund för statistik. Enkäter används ofta för att samla in kvantitativa data. 

En studie kan även genomföras med en kvalitativ ansats, med det menas att man vill skapa en djupare 

förståelse för ett visst ämne, händelse eller situation. Vid kvalitativ ansats används ofta intervjuer och 

observationer för att samla in data. Det är syftet med studien som avgör vilken forskningsansats som bör 

användas. (Björklund & Paulsson, 2012) 
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I denna studie har både kvantitativ och kvalitativ forskningsansats använts. Inledningsvis samlades 

kvantitativa data in för att kunna skapa en helhetsbild av personalens syn på arbetet med installationer av 

mjukvara. De kvantitativa data som samlats in i studien har genererats genom enkätundersökning(se 2.7 

Enkätundersökning). Vidare användes en kvalitativ forskningsansats för att få en djupare förståelse av det 

som studerats och skapa en teoretisk referensram att utgå från i studien. Kvalitativa data samlades in 

genom intervjuer(se 2.8 Intervjuer).  

 

2.4 Forskningsstrategi – Design och utveckling 
Forskningsstrategin är den övergripande metoden för att svara på studiens forskningsfrågor. I boken 

“Researching information systems and computing” skriven av Briony J Oates (2006) beskrivs sex olika 

forskningsstrategier som kan användas i studier, dessa är: Survey, Design and creation, Experiment, Case 

study, Action research och Ethnography.  

 

I denna studie användes forskningsstrategin Design and creation,(se Figur 1) som på svenska kan 

översättas till design och utveckling. Denna strategi valdes då den passar bra när fokus i studien ligger på 

att skapa en produkt eller artefakt. Denna artefakt kan vara t.ex. en IT-produkt men kan också vara en 

artefakt som kan användas i utvecklingsprocesser, såsom en modell eller metod (Oates, 2006). Denna 

strategi valdes även då den passar bra när forskare vill bidra till kunskap genom att framlägga artefakter. 

Artefakten i denna studie var i form av ett ramverk med tillhörande kravspecifikation som kunde ligga till 

grund för ABB att börja använda sig av ett verktyg som hanterar software deployment.  

 

2.5 Design och utvecklingsprocess 
I sin bok beskriver Oates (2006) en process som genomgås när man arbetar efter strategin Design and 

creation. Processen består av fem steg.  

 

Det första steget kallas awareness som kan översättas till medvetenhet på svenska. Det är det steget när 

forskaren blir medveten och uttalar ett problem. Detta kan komma ifrån litteraturstudier där frågor lyfts av 

andra forskare som man sedan utgår ifrån eller så kan det vara en annan person eller klient som uttrycker 

ett behov av något som behövs för dennes verksamhet.  

I denna studie bildades medvetenheten med hjälp av en kontakt hos samarbetspartnern som kontaktat oss 

tidigare under våra studier.   

 

Det andra steget i processen kallas Suggestion, detta kan översättas till förslag på svenska. Detta steg 

involverar ett kreativt tänkande för att komma fram till en preliminär idé hur man kan lösa problemet.  

I denna studie togs en idé fram genom diskussion om det behov som samarbetspartnern uttryckt. Detta 

gjordes i samband med att kursen för examensarbetet skulle startas. Vår kontakt på ABB hade förslag på 

ett område som kunde studeras på företaget.  

   

Det tredje steget kallas Development och kan översättas till utveckling på svenska. Det är i detta steg som 

den preliminära idén börjar utvecklas. Hur utvecklingen går till beror på vilken slags artefakt det är som 

ska tas fram.  

I denna studie började idén utvecklas genom att göra datainsamling kring automatiserade installationer av 

mjukvara(software deployment). Vi identifierade krav som verksamheten ställer på ett software 

deployment-verktyg, detta för att kunna utveckla en kravspecifikation. Datainsamlingen låg även till 

grund för att kunna skapa en teoretisk referensram att följa under studiens gång. 

 

Det fjärde steget i processen kallas Evaluation, detta översätts till utvärdering på svenska.  Man 

undersöker den utvecklade artefakten och bedömer värdet av den och även om det finns avvikelser från 

förväntningarna av artefakten. I studien har utvärdering av Microsofts verktyg System Center 2012 

Configuration Manager (SCCM) gjorts mot den framtagna kravspecifikationen. Utvärderingen har gjorts 

mot litteratur kring verktyget SCCM:s funktioner. (Se avsnitt 6.3) 

 

Det femte och sista steget i processen kallas Conclusion och översätts till slutsats på svenska. Det är i 

detta steg som resultatet av processen befästs och skrivs ner. Den kunskap som artefakten ger identifieras 

och oväntade resultat som inte kan förklaras kan sedan bli föremål för vidare forskning. I kapitel 7 förs 

diskussion och slutsatser dras kring resultatet i studien.  
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2.6 Litteraturstudier 
Arbetets inledning bestod av litteraturstudier och är baserade på relevanta rapporter, artiklar och böcker. 

Sökningar efter denna litteratur har gjorts via google.com, google.scholar och IEEE. Litteraturstudier 

utfördes för att ge en teoretisk grund att stå på i arbetet med studien (Oates, 2006) och skapa förståelse för 

begrepp inom software deployment. Litteraturstudien ligger även till grund för arbetet med framtagandet 

av ramverk med innehållande kravspecifikation, samt för att kunna utvärdera kravspecifikationen. För att 

skapa den teoretiska referensramen i denna studie har (Carzaniga, 1997) varit betydande. Nyare litteratur, 

t.ex. (Dearle, 2007) refererar till Carzaniga, vilket bekräftar att hans litteratur fortfarande är aktuell. För 

att kunna utvärdera den framtagna kravspecifikationen mot verktyget SCCM har boken System Center 

2012 Configuration Manager Unleashed (Meyler, Holt, Oh, Sandys, & Ramsey, 2012) och Microsofts 

web-forum använts.  

 

2.7 Enkätundersökningar 
De enkäter som skickats ut i denna studie bestod av ett antal på förhand bestämda frågor och 

svarsalternativ. Frågorna togs fram i samråd med personer som har erfarenhet av installationer i 

verksamheten.  

Enkäten skickades ut till personal inom företaget via företagets egna enkätundersöknings-funktion på 

intranätet. Den personal som deltog i undersökningen har erfarenhet av det område som studien syftar till. 

Denna metod valdes för att relativt snabbt och enkelt kunna ge ett stort underlag av primärdata (Björklund 

& Paulsson, 2012), som sedan kunde användas för att skapa en uppfattning om hur arbetssättet med 

installation av mjukvara ser ut idag, samt hur personalen uppfattar arbetssättet. De data som kunde utläsas 

från svaren i enkäten låg sedan som underlag för utformandet av intervjufrågor och för analys. I studien 

skickades enkätundersökningen ut till 26 personer inom ABB, 17 av dessa personer(65 %) svarade på 

enkäten. De personer som valde att inte svara har inte uppgivit någon anledning till detta utan helt enkelt 

låtit bli att svara.  

 

2.8 Intervjuer 
Intervjuer gjordes för att få primärdata som kunde ge ökad kunskap och en djupare insikt i hur arbetssättet 

med installationer av mjukvara ser ut i verksamheten, samt för att få underlag att utforma en 

kravspecifikation.  

 

Urvalet av personer som intervjuades gjordes utav vår handledare på ABB, som visste vilka i personalen 

som hade erfarenhet av installationer och på så vis kunna ge relevant information om arbetet. De 

intervjuade personerna har roller i arbetet där de arbetar eller tidigare har arbetat med installationer av 

mjukvara.  

 

I studien valdes semi-strukturerade intervjuer, där frågor och ämnesområden var förbestämda men 

frågorna kunde sedan omformuleras under intervjuns gång (Björklund & Paulsson, 2012). Detta för att 

kunna ställa vissa frågor under samtalet när det kändes lämpligt. Intervjuerna tog mellan 30 till 50 

minuter och varje intervju har ljudinspelats med tillåtelse av respondenterna. Fem intervjuer utfördes, 

detta ansågs som ett lämpligt antal, med hänsyn till studiens tidsbegränsning.  

I Tabell 1 nedan presenteras de personer som intervjuats i studien. I bilaga B finns intervjuerna utskrivna.  

 

Intervjunummer Intervjuperson Roll Företag Plats Datum 

Inr1 IP1 Mjukvaru-
ingenjör 

ABB ABB, 
Ludvika 

16-04-14 

Inr2 IP2 IT-konsult - ABB, 
Ludvika 

16-04-14 

Inr3 IP3 Nätverks-
teknisk 
support 

ABB ABB, 
Ludvika 

16-04-14 

Inr4 IP4 Mjukvaru-
ingenjör 

ABB ABB, 
Ludvika 

22-04-14 

Inr5 IP5 Mjukvaru-
ingenjör 

ABB ABB, 
Ludvika 

30-04-14 

Tabell 1. Sammanställning av intervjupersoner (Källa: egen) 
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Intervjuperson 1 (IP1) är mjukvaruingenjör och arbetar med kontrollsystem på HVDC i Ludvika. IP1 har 

erfarenhet av installationer av mjukvara i ett flertal projekt.  

 

Intervjuperson 2 (IP2) är IT-konsult och tillhör ett kontor i Västerås men arbetar på ABB i Ludvika. IP2 

har erfarenhet och är insatt i hur installationer av mjukvara går till i arbetet.  

 

Intervjuperson 3 (IP3) ingår i nätverks-teknisk support och arbetar delvis med nätverkssupport men också 

med installationer av mjukvaror i projekt.  

 

Intervjuperson 4 (IP4) är mjukvaruingenjör och har erfarenhet av installationer av mjukvara i ett flertal 

projekt.  

 

Intervjuperson 5 (IP5) är mjukvaruingenjör och arbetar med installation av mjukvara i projekt som 

HVDC levererar.   

 

Intervjufrågorna är utformade i samråd med två anställda på ABB. De personerna gav oss generell 

genomgång av hur arbetet med installationer går till i verksamheten och med hjälp av den informationen 

kunde intervjufrågor formuleras. 

Vi valde att formulera frågor för att få information om hur arbetet går till, tidsåtgång, problemområden 

och kompetenskrav för arbetet med installationer.  

 

Nedan presenteras de frågor som ställts till intervjupersonerna, samt en motivering till varför vi valt att 

ställa dessa frågor.  

 
Intervjufrågor 

 

Kan du beskriva arbetsprocessen/uppgiften i arbetet med installationer? 

För att få en helhetsbild över hur arbetet med installationer på företaget går till är detta en relevant fråga 

att ställa. 

 

Upplever du att det finns olika sätt att utföra installationerna på? 

För att ta reda på hur personer arbetar med installationer är det av intresse att undersöka om det finns flera 

olika sätt att sköta installationer på.  

 

Hur lång tid tar det ungefär att installera alla mjukvaror i ett projekt? 

Syftet med denna fråga var att försöka ta reda på hur omfattande installationerna är.  

 

Vilka delar upplever du som invecklade? 

För att ta reda på om vissa delar av arbetet är svårare eller mer tidskrävande ställdes denna fråga. 

 

Vilka problem stöter du på ofta när du jobbar med installationer? 

En del av studiens syfte var att hitta förbättringsmöjligheter, varför eventuella problem med arbetet med 

installationer var viktiga att identifiera.  

 

Återkommer samma problem i olika projekt? 

För att undersöka om problem har ett samband med själva arbetet med installationer eller med defekta 

mjuk – eller hårdvaror är denna fråga relevant.  

 

Tar problemlösning inom installationer upp mycket tid av arbetet?  

För att kunna skapa sig en bild över arbetet med installationer av mjukvara är det viktigt att se hur stor del 

av arbetet som är problemlösning.  

 

Vilket moment i arbetet med installationer är mest tidskrävande? 

För att försöka hitta delar i arbetet som är extra noga att ta fram förbättringar för.  

 

Kan problem som uppstår med installationer påverka resultatet för slutprodukten? 

Då en del av studiens syfte var att hitta förbättringsmöjligheter kan denna fråga hjälpa till att identifiera 

kritiska problem där en lösning eller förbättring måste prioriteras. 
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Hur säkerställer man att installationer är gjorda på rätt sätt? 

För att ta reda på hur arbetet med installationer verifieras är denna fråga relevant. 

 

Krävs särskild kompetens för att klara arbetet med installationer? 

För att få en bild över hur avancerat arbetet med installationer är och vilka eventuella krav på kompetens 

som ställs på de anställda. 

 

2.8.1 Gruppintervju 
Den gruppintervju som genomfördes syftade till att ta fram krav från verksamheten, som kunde användas 

vid framtagandet av kravspecifikation. En gruppintervju kan även kallas fokusgrupp och är en kvalitativ 

data-insamlingsmetod som ligger emellan ostrukturerad intervju och deltagande observationer. I 

fokusgruppen kan en grupp människor utfrågas kring deras uppfattning om ett visst ämne eller idé. 

(Morgan, 1997) 

 

Inför denna intervju togs underlag fram för att kunna utforma en kravspecifikation. Detta bestod av ett 

antal frågeställningar som bör behandlas när man ska ta fram en kravspecifikation. Dessa frågeställningar 

var:  

* Vad ska tillhandahållas? 

* Vilka funktioner ska omfattas? 

* Vilket resultat ska uppnås(t.ex. kvalitet)? 

* Hur ska ansvaret för uppdatering av berörd hård-eller mjukvara se ut? 

(Institutet för informationsteknologi, 2014) 

 

Dessa frågeställningar har anpassats till studiens syfte för att kunna passa en kravspecifikation som kan 

användas för att utvärdera software deployment-verktyg. Frågeställningarna har använts som en grund för 

att ta fram kraven.  

I gruppintervjun ingick fem medarbetare på avdelningen HVDC, medarbetarna har kunskap om hur 

installationer i verksamheten utförs. I Tabell 2 presenteras de personer som deltog i gruppintervjun.  

 

Intervjuperson Roll Företag Plats Datum 

IP1 Utvecklings-
ingenjör 

ABB ABB, Ludvika 16-05-19 

IP2 Arbetar med IT-
infrastruktur 

ABB ABB, Ludvika 16-05-19 

IP3 Nätverks-teknisk 
support 

ABB ABB, Ludvika 16-05-19 

IP4 Mjukvaru-
ingenjör 

ABB ABB, Ludvika 16-05-19 

IP5 Mjukvaru-
ingenjör 

ABB ABB, 
Ludvika 

16-05-19 

Tabell 2. Sammanställning av personer som deltagit i gruppintervju (Källa: egen) 

2.9 Dataanalys 
Kvantitativ analys används för att hitta mönster i data och sedan dra slutsatser utifrån dem. Kvantitativa 

data kan analyseras genom att ställas upp i diagram. (Oates, 2006). I denna studie användes en 

enkätundersökning (se Figur 1) vilket gjorde detta till en lämplig analysmetod.  

 

Enkätundersökningen i denna studie syftade till att få en bild över hur personalen som arbetar med 

installationer av mjukvara ser på arbetsprocessen. Enkätundersökningen utfördes i ett tidigt skede i 

arbetet för att snabbt kunna ha data att börja analysera. Resultatet från enkätundersökningen sattes in i 

diagram som sedan kunde analyseras och var underlag till framtagandet av intervjufrågor och 

förbättringsförslag.  
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Kvalitativ analys kan användas för att analysera data från intervjuer eller litteraturstudier. De data som 

inte kan mätas eller ligga till grund för statistik kan istället analyseras kvalitativt. Kvalitativ analys 

innebär att man försöker hitta samband och likheter för att kunna tolka svar från intervjuade personer eller 

från litteraturstudier. (Oates, 2006). Då intervjuer och litteraturstudier användes i denna studie(se Figur 1) 

var denna analysmetod lämplig.  

 

Intervjuerna i denna studie syftade till att ge djupare kunskap om hur arbetet med installationer av 

mjukvara ser ut i verksamheten idag och för att kunna identifiera problem med arbetssättet, samt att ge 

underlag för förbättringsförslag. Resultatet från intervjuer analyserades och ingick i en problemanalys för 

att försöka hitta samband mellan de problem som tagits upp under intervjuer.  

 

En problemanalys syftar till identifiera och förstå vad som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt och 

vad problemen kan bero på. Analysen utförs genom att man skapar en problemlista med de olika 

problemen och sätter sedan in dem i en problemgraf där man beskriver sambanden mellan problemen. 

(Åkerblom, 2013) 

 

2.10 Forskningsetik 
Denna studie är utförd enligt Högskolan Dalarnas Forskningsetiska anvisningar för examens-och 

uppsatsarbeten. Dessa anvisningar ligger till grund för att arbeten som görs på Högskolan Dalarna ska 

följa vissa grundläggande och forskningsetiska principer och krav. (Forskningsetiska nämnden, 2008)  

 

I denna studie har intervjuer och enkätundersökning utförts. Inför intervjuer och i utskickade enkäter har 

personerna blivit informerade om studiens syfte och mål och även att deltagandet är frivilligt. Vi har 

informerat personerna om varför just han/hon har blivit kontaktad samt hur lång 

intervjun/enkätundersökningen kommer att ta. (Ibid) 

I rapporten presenteras inga namn på personer som deltagit i intervjuer och enkätundersökning.  
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3 Mjukvarudistribution 
I följande kapitel presenteras teorin, som tagits fram genom litteraturstudier kring detta arbete. I detta 

kapitel redogörs begreppet mjukvara, software deployment (mjukvarudistribution) och software 

deployment-verktyget SCCM.  

 

3.1 Mjukvara 
Mjukvara är en generell term för olika sorters program som används för att få datorer och andra relaterade 

enheter att fungera. Begreppet mjukvara användes för första gången 1958 av John Tukey, men själva 

teorin föreslogs redan 1935 av Alan Turing. (TechTarget, 2014) 
  

Mjukvaror är ofta uppdelade i tre kategorier, dessa är följande: 

 

Systemmjukvara  
Fungerar som en grund för applikationsmjukvaror. Olika typer av systemmjukvara kan vara 

operativsystem och kompilatorer och andra verktyg som hjälper datorn att arbeta mer effektivt.  

Programmeringsmjukvara 
Det är verktyg som hjälper utvecklare att skriva program som ska användas i en dator. 

Applikationsmjukvara 
Det är den mjukvara som är avsedd för att utföra vissa handlingar åt användare. En applikationsmjukvara 

kan vara ett enda program eller en samling av flera mindre program. (techopedia, 2014) 

 

Mjukvaran är ofta förpackad på en CD-ROM, men vanligast är att den laddas ner från Internet. Det blir 

även allt vanligare att man använder tjänster som gör att användaren kan komma åt mjukvaran från vilken 

plats som helst bara den har uppkoppling till Internet, detta kallas för application service provider. 

(TechTarget, 2014) 

 

Kompilator 

En kompilator är en mjukvara som översätter högnivåspråk, som är skrivet av mjukvaruutvecklare till ett 

lågnivåspråk(binär kod) som kan tolkas av datorn och gör att datorn kan utföra funktioner och handlingar. 

(techopedia, 2014) 

 

Operativsystem 

Operativsystemet är den mjukvara som gör det möjligt för datorns hårdvara att kommunicera och fungera 

med andra mjukvaror. Utan ett operativsystem skulle datorn och andra mjukvaror vara helt oanvändbara. 

De flesta av dagens operativsystem tillhandahåller ett gränssnitt som användaren kan använda för att 

navigera i systemet. (Computer Hope, 2014) 

 

Mjukvarulicenser 

Mjukvarulicenser är ett centralt begrepp när man pratar om mjukvaror, en licens anger de villkor som 

gäller angående användningen av mjukvaran, kopior av den, samt om man får sprida den vidare eller själv 

modifiera den. (Wikipedia, 2013) 
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3.2 Software deployment 
Software deployment, eller mjukvarudistribution refererar till alla de aktiviteter som gör att en mjukvara 

blir tillgänglig för användare. Det finns även aktiviteter som refererar till efter att en installation är gjord. 

(Carzaniga, 1997)  

I samband med installation av mjukvara, vare sig dom sker automatiserat eller manuellt så måste 

mjukvaror installeras och konfigureras med hänsyn till andra mjukvaror i systemet för att hela systemet 

ska fungera korrekt. (Yin, et al., 2007)  

 

Figuren nedan beskriver grafiskt hur mjukvara installeras med hjälp av ett verktyg. Vi valt att referera till 

en processbeskrivning från 1997 då denna beskriver processen på ett tydligt sätt, även nyare litteratur 

refererar till denna, exempelvis (Dearle, 2007).  

 

 
Figur 2. Processbeskrivning av software deployment (Källa: Carzaniga, 1997) 

1. Release: I detta steg packas mjukvaran ned i paket, dessa innehåller metadata som beskriver vilka 

resurser i systemet som mjukvaran hör ihop med. Det är även viktigt att ta reda på all information som 

krävs för att släppa mjukvaran. Denna information kan komma ifrån flera olika källor, såsom 

utvecklingsprocessen men även information från andra människor som är insatta i mjukvarans struktur 

och dess funktioner.  
 

2. Installation: Denna process är den mest komplexa processen i livscykeln, då den handlar om själva 

monteringen av alla de resurser som behövs för att integrera mjukvaran i systemet. Inom installation finns 

två underaktiviteter; den första kallas transfer, i detta steg flyttas mjukvaran till “klienten”, den andra är; 

configuration, då utförs alla operationer som behövs för att konfigurera och göra systemet redo för 

aktivering hos klienten.  

 

3. Activation: Aktivering refererar till de aktiviteter som startar upp de komponenterna i systemet som 

behövs för att mjukvaran ska köras igång.  

 

4. De-Activation: Detta steg är det motsatta till aktivering, här sker de aktiviteter som stänger ner de 

komponenter som körs i mjukvaran. Detta kan behöva göras vid uppdatering eller installationer av andra 

mjukvaror.  

 

4. Updating: Detta steg görs då hela, eller en del av den installerade mjukvaran ska bli uppdaterad. Vid 

uppdateringar kan den installerade mjukvaran behövas bli de-aktiverad under uppdateringsprocessen för 

att sedan bli aktiverad igen när uppdateringen är klar.  

 

5. De-installation: När mjukvaran inte längre krävs hos klienten tas den installerade mjukvaran bort från 

den klient som den en gång blivit installerad på. Under denna process kan andra delar av systemet 

behövas bli om-konfigurerade för att filer som tillhör den mjukvaran som ska tas bort ska kunna raderas. 

När mjukvaran tas bort ska detta annonseras det till alla användare av mjukvaran. (Carzaniga, 1997). 
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3.3 System Center 2012 Configuration Manager 
System Center Configuration Manager (SCCM) är utvecklat av Microsoft. Det är ett verktyg som används 

b.la för att automatisera installationer av mjukvara och kan förenkla hanteringen av underhåll av 

mjukvaror. SCCM lanserades 2012 och är en efterföljare av den tidigare versionen, System Center 

Configuration Manager 2007. (Microsoft, 2012)  

 
Site-hierarki 
En site har en nyckelroll inom SCCM, beroende på hur verksamheten ser ut, alltså hur många maskiner 

som ska omfattas av SCCM, kan även hierarkin för SCCM se olika ut. En site-hierarki kan delas upp i tre 

nivåer, Central Administration Site(CAS), Primär Site(eng. Primary Site) och Sekundär Site (eng. 

Secondary Site).  

 

CAS används för att koppla ihop och hantera alla andra Sites och även hantera kommunikationen mellan 

dessa.  

 

En Site(Primary site) kan hantera upp till 100 000 klienter. Om verksamheten inte behöver fler än en site 

alltså inte har fler än 100 000 klienter behövs inte CAS. Det är viktigt att ta reda på innan hur många sites 

man behöver innan man börjar använda verktyget, då fler sites inte kan läggas till i CAS i efterhand.  

Det är till den primära siten som klienter ansluter sig för att kunna hanteras från SCCM-konsolen. Det är i 

konsolen som administratörer kan styra handlingar och funktioner i verktyget.  

 

Den tredje nivån kallas sekundär Site (Secondary Site), och fungerar under den primära siten och 

administreras av den primära siten. Klienter kan inte kopplas direkt till en sekundär site, utan måste 

kopplas från en CAS eller primär site. (Meyler, Holt, Oh, Sandys, & Ramsey, 2012). 

 

Site-roller 
Varje site kan ha olika roller, man kan använda en server eller en vanlig dator för att utföra dessa roller. 

Värddatorn kallas Site System Server och det är den dator som hanterar de olika rollerna. (Meyler et al, 

2012) 

 

Mjukvarudistribution med SCCM 
Verktyget SCCM har ett flertal funktioner men de som ses som de viktigaste är distribution samt 

uppdatering av mjukvara och operativsystem. Men innan användarna kan börja distribuera och uppdatera 

mjukvaror så måste de skapa så kallade mjukvarupaket.  

Paketeringen kan ses som en grundpelare inom mjukvarudistributionen i SCCM.  

Ett paket innehåller generell information om mjukvaran som ska skickas ut så som namn, version, 

tillverkare och språk. 

Dessa paket kan skapas automatiskt med hjälp av paketdefinitionsfiler men också (Meyler et al, 2012). 

Paketdefinitionsfiler är fördefinierade skript som kan användas för att automatiskt skapa paket (Microsoft, 

2013). 

Dessa paket innehåller även program som bestämmer vad som ska hända hos en klient när de mottagit ett 

paket. De kan installera mjukvara, distribuera data, köra anti-virusprogram eller uppdatera den befintliga 

konfigurationen hos en klient eller en server. 

Det är möjligt att skicka ut flera paket med mjukvara på en och samma gång genom att ange en sekvens 

av installationer för olika paket. (Meyler et al, 2012) 

Det finns även så kallade collections (samlingar) inom SCCM som kan innehålla maskiner eller 

användare som ska ta emot distribuerad mjukvara. Det är sedan dessa samlingar som förser SCCM med 

destinationer dit paket kan skickas. 

 

För att kunna distribuera mjukvara krävs det en s.k. Distribution Point (DP). Det är DP:n som lagrar och 

gör paketerad mjukvara tillgänglig för datorer och andra maskiner. (ibid) 

 

När man har packat ned mjukvaran, tilldelar man sedan vilken samling som paketet ska skickas till och 

vilken DP som ska användas och sedan distribueras paketet ut till klienter och servrar som ingår i 

samlingen. (Meyler el al, 2012) 

 

För att distribuera operativsystem med hjälp av verktyget använder man en funktion som kallas Operative 

System Deployment (OSD). OSD används för att skapa images (avbildningar) av ett operativsystem som 
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sedan kan skickas ut till maskiner som använda det aktuella operativsystemet. Dessa avbildningar kan 

jämföras med en kopia av ett helt operativsystem som sedan packas ner och distribueras. (ibid)   
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4 Verksamhetens arbete med 
installationer av mjukvara 

I studiens problemformulering och syfte ingick det att undersöka och förklara hur arbetet med 

installationer ser ut i verksamheten. I detta kapitel redogörs det för detta. Kapitlet inleds genom att 

presentera resultatet av enkätundersökning och intervjuer för att sedan presentera hur arbetet med 

installationer går till på avdelningen HVDC.  

4.1 Enkätundersökning 
I detta avsnitt sammanfattas och presenteras svaren som samlats in genom enkätundersökningen i studien. 
 
Den enkätundersökning som genomfördes på avdelningen HVDC på ABB i Ludvika syftade till att ge en 

uppfattning om hur arbetssättet med installation av mjukvara ser ut idag, samt hur personalen uppfattar 

arbetet med installationer. Resultatet från enkätundersökningen presenteras i Tabell 3. 

 

Upplever du 

dessa 

installationer 

som 

invecklade? 

Ja 

65 % 

(11/17) 

Nej 

24 % 

(4/17) 

Vet ej 

12 % 

(2/17) 

Vet du vart 

mjukvaran som 

ska installeras 

finns? 

Ja 

65 % 

(11/17) 

Nej 

36 % 

(6/17) 

Vet du hur man 

får tillgång till 

mjukvaran? 

Ja 

76 % 

(13/17) 

Nej 

24 % 

(4/17) 

Hur lång tid tar 

det att slutföra 

installationer i 

ett projekt? 

En vecka 

6 % 

(1/17) 

Två veckor 

29 % 

(5/17) 

Tre veckor  

12 % 

(2/17) 

Fyra 

veckor 

24 % 

(4/17) 

Fem 

veckor 

eller mer 

29 % 

(5/17) 

Hur många 

minuter tar det 

att hitta den 

mjukvara som 

ska installeras? 

20 minuter 

eller 

mindre 

53 % 

(9/17) 

40 minuter 

18 % 

(3/17) 

60 minuter 

eller mer 

29 % 

(5/17) 

Anser du det 

som 

komplicerat att 

få tillgång till 

mjukvaran som 

ska installeras? 

Ja 

53 % 

(9/17) 

Nej 

29 % 

(5/17) 

Vet ej 

18 % 

(3/17) 

Finns 

instruktioner 

för 

installationer 

av mjukvara? 

Ja 

94 % 

(16/17) 

Nej 

0 % 

(0/17) 

Vet ej 

6 % 

(1/17) 

Är det svårt att 

hitta 

instruktioner 

för installation 

av mjukvara? 

Ja 

29 % 

(5/17) 

Nej 

59 % 

(10/17) 

Vet ej 

12 % 

(2/17) 

Tabell 3. Sammanställning av svar från enkätundersökning (Källa: egen) 
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4.2 Intervjupersonernas uppfattning om arbetet med installationer 
I detta avsnitt presenteras de intervjuade personernas uppfattning om arbetet med installationer. Se Tabell 

2.  

 

Q1 - Vad arbetar du med på HVDC? 

Q2 - Fick du någon utbildning för installationer när du började arbeta på HVDC? 

Q3 - Kan du beskriva hur en installationer i arbetet går till? 

Q4 - Hur lång tid tar det ungefär att installera alla mjukvaror i ett projekt? 

Q5 - Vilka delar upplever du som invecklade? 

Q6 - Vilka problem stöter du på ofta när du jobbar med installationer? 

Q7 - Återkommer samma problem i olika projekt? 

Q8 - Upplever du att det finns olika sätt att utföra installationerna på? 

Q9 - Vilket moment i arbetet med installationer är mest tidskrävande? 

Q10 - Kan problem som uppstår med installationer påverka resultatet för slutprodukten? 

Q11 - Hur säkerställer man att installationer är gjorda på rätt sätt? 

Q12 - Krävs särskild kompetens för att utföra arbetet med installationer effektivt? 

Q13 - Tror du att en automatisering av installations-processen skulle hjälpa? 

 

 IP 1 IP2 IP3 IP4 IP5 

Q1 Systemet för 

kontroll & 

övervakning 

Uppbyggnad av 

Human-

Machine 

interface 

Nätverks-teknisk 

support 

Installation av 

mjukvara 

Arbetar med 

Human-Machine 

interface 

Q2 Nej Nej Nej Nej Nej, dock 

handledning 

Q3 Se 4.3.1 och 4.4 Se 4.3.2 och 4.4 Se 4.3.3 och 4.4 Se 4.3.4 och 4.4 Se 4.3.5 och 4.4 

Q5 3-4 veckor 2-3 veckor 4 veckor 4 veckor 4 veckor 

Q5 Installera 

kompilatorer 

Installera 

kompilatorer 

Installera 

kompilatorer 

Installera 

kompilatorer  

Installera 

kompilatorer 

Q6 Installations-

ordningen för 

vissa mjukvaror 

Ta över arbeten 

efter oerfarna 

installatörer 

Installations-

ordningen för 

vissa mjukvaror. 

Hitta rätt 

instruktioner till 

rätt mjukvara 

Hitta rätt 

instruktioner 

och mjukvara 

Instruktioner som 

inte är uppdaterade  

Q7 Tidssynkningen 

mellan datorer 

Tycker inte att 

det finns några 

större 

svårigheter 

Får man erfarenhet 

så kan problem 

undvikas 

Ja Ja, instruktioner 

som inte är 

uppdaterade 

Q8 Tror det, kan 

vara en källa 

till att problem 

dyker upp 

Ja det tror jag Vet inte Ja Nej 

Q9 Ingen 

uppfattning om 

vad som är 

mest 

tidskrävande 

Konfigurera 

hårdvara. 

- När man 

installerar alla 

mjukvaror 

manuellt 

Installera 

kompilatorer 

Q10 Ja, ändringar i 

installationen 

kan påverka 

funktioner i 

andra 

mjukvaror 

Ja, om felaktig 

installation inte 

upptäcks vid 

testning kan det 

skapa stora 

problem när det 

skickas till 

kund 

Ja, om problem 

inte upptäcks i tid 

kan man bli 

tvungen att 

installera om hela 

systemet 

Ja, en slarvig 

installation kan 

innebära att det 

uppstår 

problem ute hos 

kunden 

Nej, man löser 

problemen under 

projektets gång 

Q11 Funktionerna Tester utförs Testar hård- och Provkör Testar allt för att 
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testas och då 

ser man om 

installationen är 

utförd på rätt 

sätt 

innan leverans. mjukvara innan 

den skickas iväg 

till kund 

systemet för att 

se om de funkar 

se att det funkar 

Q12 Ja, för vissa 

delar av 

installationen 

Man bör ha viss 

erfarenhet av 

nätverk 

Ja, vid 

installationer av 

komplicerad 

mjukvara 

Ja, man bör ha 

viss erfarenhet 

av nätverk och 

administration 

Nej 

Q13 Ja Ja Ja Ja Ja 
Tabell 4. Sammanställning av intervjuer (Källa: egen) 

4.3 Sammanfattning av intervjuer 
I detta avsnitt sammanfattas svaren från de intervjuade personerna. 

4.3.1 IP1, Mjukvaruingenjör, HVDC ABB Ludvika 
IP1 började arbeta på ABB i Ludvika i februari 2012. IP1 uppger sig arbeta med kontrollsystemet på 

avdelningen som hanterar kontroll och övervakning. IP1 berättar att hon arbetat med installationer i ett 

antal projekt under sin tid på ABB. Utbildning kring installationer har varit på gång att startas upp, men 

efter om-organisation i verksamheten lades dessa planer ner. IP1 tycker dock att installationerna är så 

pass komplicerade att det kan behövas en utbildning för arbetet med installationerna. 

  

IP1 säger att det inte finns någon uttalad process kring installationer. Personal utgår från sin egen 

erfarenhet när de installerar mjukvara. IP1 förklarar att man först tar reda på vilka mjukvaror som ska 

installeras från dokument, hämtar instruktioner och mjukvaror varefter hårdvara konfigureras och 

installation påbörjas. IP1 nämner också att personalen måste ta hänsyn till att vissa mjukvaror måste 

installeras i en viss ordning. IP1 upplever att det saknas exakta beskrivningar för hur installationer ska 

utföras och att de instruktioner för mjukvaror som hör ihop med varandra ofta är separerade, vilket leder 

till förvirring. Ordningsföljden för hur vissa mjukvaror ska installeras är ett problem som påverkar 

arbetet, det kan vara svårt att veta vilka mjukvaror som kan installeras parallellt med varandra. Det tar ca 

3-4 veckor att utföra alla installationer i projekten, det spelar ingen större roll hur stort eller litet projektet 

är, då det ofta är samma hård-och mjukvaror som installeras i alla projekt. 

 

IP1 säger att det finns vissa delar i installationen som är mer komplicerade än andra, vilket beror på att 

vissa mjukvaror kräver licenser som ska registreras på ett sätt som IP1 upplever som komplicerat. Det kan 

uppstå problem som beror på att personal utför installationer på olika sätt, det tar ofta lång tid, ibland 

dagar att hitta orsaken till de problemen och det kan krävas att man måste starta om alla installationer från 

början. Det finns inte heller någon uttalad process för hur felsökning ska utföras. När personal utför 

felsökning kan vissa konfigureringar göras i systemet för att testa lösningar och detta kan i sin tur påverka 

hur systemet kommer att fungera i framtiden när systemet sätts i drift.  

 

Funktionaliteten i systemet testas i olika steg under arbetet och då kan fel identifieras. IP1 anser att det 

finns anledning att automatisera installationer för att kunna spara tid och utföra andra arbetsuppgifter 

parallellt med installationen. 

IP1 tror att det krävs viss kompetens för att klara av att arbeta effektivt med vissa delar i arbetet. 

4.3.2 IP2, Konsult, HVDC ABB Ludvika 
IP2 är konsult från ett annat företag och arbetar på ABB med uppbyggnad av HMI (Human-Machine 

Interface) och har även arbetat med installationer av mjukvara i ett antal projekt. IP2 berättar att han inte 

fick någon utbildning när han började arbeta på ABB, han tycker inte heller att det behövs någon 

introduktionsutbildning. IP2 tycker däremot att det behövs en uppdatering och förenkling kring 

instruktioner för installationer av mjukvara, det skulle hjälpa mindre erfarna personer att arbeta med 

installationer. IP2 förklarar att arbetet med installationer börjar med att man laddar ner mjukvaror och 

instruktioner som behövs från databas, och sedan konfigureras operativsystem och IP-nummer sätts, 

sedan installeras mjukvaran.  

 

De flesta hård-och mjukvarorna är dem samma i alla projekt, dock kan kunden ha vissa specifika krav 

som skiljer sig från olika projekt. IP2 förklarar att det krävs arbete för att registrera IP-nummer och 
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lösenord för varje hårdvara. IP2 anser att han ofta vet vilka mjukvaror som ska installeras utan att behöva 

ta del av dokumentation för projektet. Har man erfarenhet från tidigare projekt vet man vilka mjukvaror 

som ska installeras så brukar det gå bra. IP2 berättar att det enda han upplever som komplicerat med 

installation är att installera kompilatorer då det krävs vissa licenser för dem.  

 

IP2 förklarar att det tar olika lång tid att bli klar med installationerna beroende på när hårdvarorna är klara 

och levererade, skulle dock alla hårdvaror vara levererade och klara för att börja installera mjukvaror på 

uppskattar han tiden till 2-3 veckor. IP2 tycker att genomförandet av installationer bör gå relativt 

problemfritt, dock har han upplevt att mjukvaror ibland inte fungerat korrekt. Han upplever att 

förberedelser för installation är tidskrävande då man måste ta reda på vilka versioner av mjukvara som 

ska användas, det kan uppstå väntetider när utvecklingsavdelning inte har släppt uppdateringar för 

mjukvaror. Det finns risk att fel utförda installationer, som inte upptäcks under tester på plats i Ludvika 

ställer till stora problem hos kund. IP2 tror att erfarenhet från tidigare projekt hos personal spelar en stor 

roll för hur resultatet av installationer blir. En automatisering av mjukvaror skulle resultera i tidsbesparing 

enligt IP2. 

4.3.3 IP3, Nätverksteknisk support, HVDV ABB Ludvika 
IP3 jobbar på ABB i Ludvika och har arbetsrollen nätverks-teknisk support och arbetar med installationer 

av mjukvara. När IP3 började arbeta på ABB fick hon ingen introduktion till installation av mjukvaror 

och tycker inte att det behövs, hon tycker istället att man ska få en handledare som förklarar vad som ska 

göras och kan hjälpa till vid eventuella problem. 

  

När IP3 beskriver arbetet för installationerna av mjukvaror så berättar hon att det börjar med att man får 

en lista som innehåller alla mjukvaror som ska installeras samt på vilken hårdvara dessa ska installeras. 

Sedan letar man reda på rätt instruktioner och mjukvaror som ska installeras och sedan börjar man att 

manuellt installera mjukvarorna. IP3 berättar att det ibland kan vara svårt att veta vilken instruktion som 

hör till vilken mjukvara och att det kan ta tid att hitta den rätta. Hon upplever inte att det finns olika sätt 

att utföra installationerna på men om det skulle vara på det viset så tycker hon att det ändå är bäst att följa 

instruktionerna för att minimera risken att problem uppstår. 

  

IP3 uppskattar att det tar ungefär en månad att slutföra alla installationer i ett medelstort projekt om alla 

instruktioner finns på plats, annars kan det ta lite längre tid då det kan vara krångligt att hitta rätt 

instruktioner. Den delen som hon tycker är mest invecklad är installationer av kompilatorer då de måste 

vara i en viss ordning och den ordningen framgår inte i instruktionerna och då måste man fråga någon 

som har erfarenhet av dessa installationer. IP3 berättar att hon stötte på samma problem med 

installationerna de 2-3 första gångerna hon utförde installationer men att hon sedan fick mer erfarenhet 

och kunde undvika dessa problem. När hon stöter på problem så tycker hon inte att de tar särskilt lång tid 

att lokalisera felet då hon oftast frågar någon med mer erfarenhet som kan säga vad felet är, om det dock 

inte finns någon erfaren person på plats kan det lätt dra ut på tiden.  

 

Den delen som IP3 upplever som mest tidskrävande är installationen av Active Directory som är ett 

administrationsverktyg för att bland annat gruppera datorer och ge dem olika behörigheter. Hon berättar 

att hela systemet testkörs för att se om installationerna är rätt utförda och att allt fungerar som det ska. IP3 

tror att en automatisering av installationsprocessen skulle vara bra och tidssparande. Hon tycker inte att 

man behöver ha någon särskild kompetens för att installera de enklare mjukvarorna men för de 

mjukvarorna som är lite krångligare tycker hon att man bör ha god erfarenhet från tidigare projekt.  

4.3.4 IP4, mjukvaruingenjör, HVDC ABB Ludvika 
IP4 arbetar på ABB i Ludvika och har rollen mjukvaruingenjör och arbetar med installationer av 

mjukvara. När IP4 började på ABB fick han ingen introduktion till installationer av mjukvara men han 

tycker att det skulle vara en bra ide att erbjuda det, ett skäl till det är att alla skulle utföra installationerna 

på samma sätt, ett annat skäl är för att förenkla och minimera risker för att fel uppstår och även förkortar 

tiden för installationerna. IP4 förklarar att vissa personer får en handledare när man börjar jobba men det 

fick inte IP4, han fick direkt hoppa in i ett projekt och göra så gott han kunde.  

IP4 beskriver arbetet för installationerna och de börjar med att projektledaren tar fram underlag där det 

framgår vilka mjukvaror som ska installeras samt vart de ska installeras någonstans. Efter det så söker 

man fram instruktioner till installationen och sedan letar man reda på den mjukvara som ska installeras 

med respektive inställningar. När man hittat rätt instruktioner och mjukvara så lägger man in de på en 
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USB-sticka och installerar sedan mjukvaran manuellt på den rätta hårdvaran. IP4 upplever att det är 

krångligt att hitta rätt mjukvara och instruktioner även fast han vet vart de finns någonstans men han tror 

att det blir lättare ju mer erfarenhet man får. 

  

För att säkerställa att installationen är utförd på rätt sätt så testkör man de olika mjukvarorna och märker 

då om det är något som inte stämmer och får då börja felsöka. Har man mycket erfarenhet utav 

installationer så kan man minimera problemsökningsområdet men har man inte så mycket erfarenhet så 

kan det ta väldigt lång tid att hitta felet.  

IP4 upplever att det finns olika sätt att utföra installationerna på, man ska egentligen följa instruktionerna, 

men ibland händer det att lösningar utförs på andra sätt. Han tycker att det bästa vore om alla gjorde på 

samma sätt för att underlätta om det kommer in någon ny person eller om support ska göra något. IP4 

uppskattar att det tar ungefär fyra veckor att slutföra alla installationer i ett medelstort projekt, men han 

nämner även att det kan gå snabbare om det inte uppstår så mycket problem och även då såklart tvärtom 

om det uppstår mycket problem. Han berättar att det som tar tid är att hitta vart själva problemet är och att 

sedan lösa det brukar gå ganska snabbt.  

 

Den del i installationsarbetet som IP4 upplever som mest invecklade är installationer av kompilatorer, 

som brukar vara ganska krångliga. IP4 upplever ofta att samma problem återkommer i olika projekt. Det 

momentet i installationsarbetet som IP4 upplever som mest tidskrävande är när man manuellt installerar 

all mjukvara och det uppstår fel, då kan man bli tvungen att börja om. Han berättar även att installationer 

som är slarvigt utförda kan innebära att de blir problem ute på site. På vissa ställen där de arbetar kan det 

vara tidsskillnader och då kan det vara svårt att få support från de som har installerat allting hemma i 

Sverige, men det är sällan dessa problem uppstår då man brukar upptäcka de flesta problemen innan man 

skickar iväg produkten. IP4 tror att en automatisering av installationsprocessen skulle kunna spara en hel 

del tid. För att kunna arbeta effektivt med installationer av mjukvara tycker han att man bör ha viss 

erfarenhet av nätverk och administration. 

4.3.5 IP5, Mjukvaruingenjör, HVDC ABB Ludvika 
IP5 arbetar på ABB i Ludvika och arbetar med HMI (Human-Machine Interface). IP5 har tidigare arbetat 

med installation och konfigurering av mjukvara. När IP5 började arbeta med installationer av mjukvara så 

fick han ingen introduktion men han fick en handledare som skulle fungera som bollplank och hjälpa till 

om det uppstod problem. Han berättar att tilldelningen av handledare kan ses som ett lotteri då 

handledaren man blir tilldelad kan ha väldigt mycket att göra och kanske inte har tid att hjälpa de nya 

arbetarna och då får man lösa alla problem man stöter på helt själv och det kan vara väldigt tidskrävande. 

När IP5 började blev han tilldelad en handledare som inte hade tid att hjälpa och han fick då försöka lösa 

problemen själv alternativt fråga andra om hjälp. Det var inte säkert att de heller kunde lösa problemet så 

det kunde ta lång tid att lösa problemen. IP5 nämner även att desto mer erfarenhet man får ju lättare är det 

att undvika att problem uppstår. 

  

IP5 berättar att arbetsprocessen med installationer kan delas upp i två olika steg. I det första steget 

bestäms det vilka mjukvaror som ska installeras. Som installatör av mjukvaror får man ett Excel-ark som 

beskriver vilka mjukvaror som ska installeras samt vart de ska installeras, sedan hämtar man den 

mjukvaran som man ska installera från en databas samt tillhörande instruktioner som beskriver hur 

mjukvaran ska installeras och efter det så börjar man installera. I det andra steget sker konfiguration av all 

hårdvara som ingår i projektet. 

 

IP5 berättar att det kan vara väldigt rörigt i databasen när man ska hitta den rätta mjukvaran då flera 

mjukvaror kan se ut att vara likadana fast det egentligen är olika versioner på dem och det kan ta tid att 

hitta den man ska ha. IP5 upplever inte att det finns olika sätt att utföra installationer på förutom på rätt 

och på fel sätt. Han uppskattar att det tar ungefär 2-3 veckor att installera alla mjukvaror som behövs i ett 

projekt om det inte uppstår några problem men så är aldrig fallet utan det brukar ta ungefär en månad att 

slutföra installationerna i ett projekt. 

  

De delar i installationsarbetet som IP5 upplever som mest invecklade är installationer av kompilatorer då 

vissa delar av konfigurationen inte står med i instruktionerna och  man måste då fråga personer med mer 

erfarenhet och det kan ta lång tid. IP5 tycker även att det är just kompilatorerna som är den del i arbetet 

som är mest tidskrävande då de kan vara krångliga att installera och att det ibland saknas instruktioner på 

hur dessa ska konfigureras. För att testa om installationerna är gjorda på rätt sätt så testar man under 
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projektets gång att allting fungerar som det ska. IP5 tror att en automatisering av installationsprocessen 

skulle kunna spara en hel del tid. Han kommer även med ett förbättringsförslag angående 

dokumenteringen av problem som uppstår, han skulle vilja ha en databas som lagrar lösningar på problem 

som uppstår i olika projekt. Om ett problem uppstår så skulle man kunna gå in i databasen och kontrollera 

om någon annan haft samma eller ett liknande problem och kanske få en lösning på problemet och detta 

skulle kunna bidra till att man sparar tid. IP5 tror inte att det krävs någon särskild kompetens för att arbeta 

med installationer.  
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4.4 HVDC:s arbetssätt med installationer av mjukvara 
Detta avsnitt är baserat på intervjuer där arbetssättet kring installationer beskrivits.  

 

I dagsläget har HVDC ingen uttalad process när det gäller installationer av mjukvaror. De personer som 

arbetar med dessa installationer arbetar ofta efter erfarenhet eller frågar andra i personalen om hur de ska 

gå tillväga när de ska installera. Idag utförs installationen manuellt, man genomför själva 

”installationsmomentet” av mjukvaran genom att klicka på en ”nästa-knapp” för varje steg i 

installationen. I begreppet mjukvara ingår även operativsystem, som personalen installerar på varje 

maskin som ingår i projektet.   
 

De steg som genomförs vid installation av mjuk- och hårdvara, från att man tar reda på vilken mjukvara 

som ska installeras till utförandet av själva installationen är som följer: 

 

1. Personalen börjar med att ta del av projektspecifika dokument där det beskrivs vilka mjuk- och 

hårdvaror som skall användas i projektet. Där ingår även vilken mjukvara som ska installeras på 

vilken hårdvara. Dokumentet beskriver även vilken version mjukvaran ska vara och vilken instruktion 

som refererar till vilken mjukvara. 

 

2. Personalen söker fram instruktioner som beskriver hur mjukvaran ska installeras. 

 

3. Mjukvaran laddas ned ifrån en databas där all mjukvara lagras och är tillgänglig för personalen, 

därefter läggs mjukvaran in på USB-sticka. 

 

4. Mjukvaran på USB-minnet förs in i den maskin som ska ha mjukvaran och installationen påbörjas. 

 

5. Användarnamn och lösenord sätts sedan i operativsystemet som används på datorn. 

  

6. I detta steg tilldelas även IP-nummer till respektive dator som ingår i projektet. 

 

 

De steg som innefattar sökning i databas kan ofta dra ut på tiden då databaserna uppfattas som röriga och 

svåra att arbeta med, det gör att personalen måste lägga ner tid på att hitta rätt instruktion eller mjukvara 

som ska användas. 

 

I Figur 3 nedan beskrivs arbetet med installationer i form av en processmodell som baseras på de steg i 

arbetet med installationer som presenterats ovan. De rektangulära rutorna i modellen beskriver vilken 

output aktiviteten ger.    

 

 
Figur 3. Processmodell över verksamhetens arbete med installationer (Källa: egen) 
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5 Analys 
Detta kapitel beskriver analysen av vårt empiriska arbete där vi utfört intervjuer och enkätundersökning. 

Analysen har resulterat i en problemgraf över de identifierade problemen i arbetssättet med installationer 

av mjukvara. Vi har tagit fram ett antal förbättringsförslag kring manuella installationer av mjukvara 

som var en del av syfte, problemformulering och mål i studien. Även en målgraf har tagits fram, där 

förbättringsmöjligheterna visar hur mål kan uppfyllas. Analysen har även resulterat i ett ramverk för att 

börja använda verktyg som hanterar software deployment. (Se kapitel 6 Resultat). 

 

5.1 Analys av verksamhetens nuvarande arbetssätt med 
installation av mjukvara 

Inom HVDCs avdelning för kontroll och skydd är det som (Dearle, 2007) påstår, att mjukvaror ofta 

distribueras ut till IT-system som består utav olika, skilda komponenter och därmed ökar komplexiteten 

av systemen. Avdelningen HVDC har idag ingen uttalad process och lättåtkomliga, tydliga instruktioner 

för hur installationer av mjukvara ska utföras, detta medför att installationer tar lång tid och det finns en 

risk att installationer utförs på fel sätt och kan bli tvungna att göras om. Installationer kan även utföras på 

olika sätt vilket kan leda till problem om en person tar över arbetet från någon annan som inte har utfört 

installationen på ett förutsägbart sätt. Alla de intervjuade personerna ställer sig positiva till en 

automatisering av installationsarbetet. I intervjuer framgår det att erfarenhet och kompetens spelar en roll 

för hur effektivt personal kan arbeta med installation av mjukvara, därför har förbättringsförslag som rör 

utbildning och en databas för dokumentering av problem och lösningar tagits fram. (se 5.3).  

 

59 % av de som deltog i enkätundersökningen anser att det inte är svårt att hitta instruktioner för 

installationer, ändå anser 65 % av de tillfrågade att installationerna är invecklade att utföra trots att de vet 

hur man får tillgång till instruktionerna. Vi anser därför att det krävs en uppdatering av instruktioner då 

dessa inte verkar hjälpa viss personal att utföra installationer. 

 

75 % av de tillfrågade som arbetar med installationer av mjukvara vet vart mjukvaran finns lagrad, men 

53 % av de som svarat på den utskickade enkäten och flera av de intervjuade personerna upplever att det 

är komplicerat att få tillgång till rätt mjukvara i databasen. Vi ser därför att det finns anledning att 

förenkla arbetet med att få tag i de mjukvaror som ska installeras i projekten som levereras.  

 

53 % av de som deltagit i enkätundersökningen och fyra av fem av de intervjuade personerna anser att det 

borde finnas någon introduktionsutbildning kring installationer för nyanställda eller oerfaren personal. Vi 

tror att om detta skulle erbjudas för nyanställda skulle installationerna kunna utföras mer effektivt då 

oerfaren personal kan bli mer insatta kring de olika moment och uppgifter som ingår i installationer.  

 

5.2 Problemgraf 
Vår analys av det nuvarande arbetssättet, utifrån intervjuer och enkätundersökning har resulterat i en 

problemgraf där vi beskriver de problem gällande installationer. (Se Figur 3) Vi har även identifierat 

samband mellan identifierade problemen.  

 

 
Figur 4. Problemgraf över de identifierade problemen i arbetssättet för installation av mjukvara (Källa: egen) 
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5.3 Förslag på förbättringar för manuella installationer 
I studiens syfte, mål och problemformulering ingick det att identifiera förbättringsmöjligheter i 

verksamhetens arbete med manuella installationer.   

Baserat på problemanalysen har ett antal förslag på förbättringsförslag kring arbetet med installationer 

tagits fram. Dessa förbättringsförslag gäller installationer som utförs manuellt. Vi tror att dessa förslag 

kan möjliggöra arbetet med installationer av mjukvara mindre tidskrävande. 

 

Ta fram tydliga och välformulerade rutiner för hur installationer ska utföras. 

Vi anser att detta skulle kunna hjälpa personalen att få en mer klar uppfattning om hur installationer ska 

utföras vilket skulle leda till att all personal som arbetar med installationer har en gemensam rutin för hur 

installationer utföras.  

 

Införa en databas som är tillgängligt för personal att införa dokumentation i. 

Då många projekt som levereras från HVDC innehåller likartade hård-och mjukvaror kan även likartade 

problem uppstå i projekten. Erfarenhet spelar då en viktig roll för hur snabbt installationer kan utföras, 

och hur effektivt och snabbt problem kan lösas.  

Genom att införa ett dokument som är åtkomligt för all personal som arbetar med installationer kan 

personalen samla och dela erfarenheter på ett ställe. Där skulle problem som uppstår i projekt och även 

lösningar på problem kunna dokumenteras. På så sätt kan personal på ett enkelt sätt kunna hitta eventuella 

lösningar på problem som uppstår. Denna funktion skulle kunna byggas upp som en blogg, som är öppen 

för personal att söka information i och uppdatera. 

 

Uppdatera och strukturera instruktioner för installation av mjukvara. 

Genom att strukturera och uppdatera instruktioner för installationer av mjukvara kan personal enklare 

följa dessa instruktioner. Instruktionerna bör ge en klar bild av vilka mjukvaror som relaterar till varandra 

och beskriva tydligt i vilken ordning mjukvarorna ska installeras. Det ska tydligt framgå vilken version av 

mjukvaran som ska användas. Instruktioner som gäller mjukvara som inte längre används ska tas bort. 

 

Strukturera databas som innehåller mjukvaror. 

För att få tillgång till de mjukvaror som ska installeras på ett enklare sätt bör databasen struktureras på ett 

tydligt sätt. 

 

Erbjuda introduktionsutbildning för installationer av mjukvara för nyanställda. 

Genom att erbjuda en introduktion för nyanställda kan arbetet effektiviseras då personal snabbare kan få 

en uppfattning om hur arbetet går till och vilka moment som ingår i arbetet. Det kan även resultera i att all 

personal får ett gemensamt sätt att utföra installationer på. 

 

5.4 Målgraf 
I analysen utformades en målgraf för att visa hur verksamheten kan göra tidsbesparingar i arbetet med 

manuella installationer av mjukvara med hjälp av de framtagna förbättringsförslagen, se Figur 4. 

Huvudmålet är att göra tidsbesparingar i arbetet med installationer. I målgrafen kan man se sambanden 

mellan förbättringsförslagen och målen som kan uppfyllas med hjälp av dem.  

 

 
Figur 5. Målgraf som redogör för hur mål kan uppfyllas med hjälp av framtagna förbättringsförslag (Källa: egen) 
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6 Resultat 
I detta kapitel beskrivs ramverket, som är studiens artefakt. I ramverket ingår generella 

rekommendationer för hur verksamheten kan gå tillväga för att börja använda ett software deployment-

verktyg och även en kravspecifikation som baseras på krav från den undersökta verksamheten. Detta har 

gjorts utifrån det syfte och mål vi hade i studien. 

   

6.1 Ramverk 
En del av studiens syfte och mål har varit att ta fram ett ramverk som kan användas för att förbereda 

verksamheten på att börja använda ett software deployment-verktyg. Ramverket innehåller ett antal 

rekommendationer kring förberedande aktiviteter som kan användas av verksamheten. 

 

6.2 Förberedelse och planering 
För att börja använda System Center 2012 Configuration Manager (SCCM) bör verksamheten förbereda 

sig på bästa sätt för att kunna arbeta effektivt och få ut så mycket nytta som möjligt av verktyget. Nedan 

följer generella rekommendationer som kan användas av verksamheter för att förbereda sig inför 

användande av SCCM. Dessa rekommendationer kan även tillämpas när det gäller andra liknande verktyg 

som SCCM.  

 

Hur många maskiner ska hanteras av verktyget? 

Det är viktigt att ta reda på hur många maskiner som ska kopplas till verktyget, då verktyget inte kan 

hantera hur många maskiner som helst.  

 

Skaffa sig en klar bild över vilka hårdvaror i verksamheten som ska kopplas till verktyget. 

Innan man börjar använda verktyget bör man identifiera alla hårdvaror som ska hanteras av verktyget. Är 

det t.ex. servrar och datorer som ska användas eller är det fler sorters hårdvaror som används i 

verksamheten.  

 

Hur många av mjukvarorna kan skickas ut med verktyget? 

För att få så stor nytta som möjligt av verktyget så är det bra att först ta reda på hur många av de 

mjukvaror som verksamheten använder, som kan distribueras ut med verktyget. Man bör ta reda på om 

verktyget klarar av att skicka andra än standard-mjukvaror, t.ex. mjukvaror som utvecklats internt i 

verksamheten.  

 

Behöver hårdvara köpas in för att börja använda verktyget 

När man använder verktyget SCCM krävs det att man använder t.ex. en server med en SQL-databas 

installerat. Det kan krävas att sådan hårdvara måste införskaffas innan man börjar använda verktyget. 

 

Team för arbete med verktyget. 

SCCM är ett komplext verktyg och det kan krävas fler än en person för att hantera det effektivt. Det kan 

därför vara bra att sätta ihop ett team av personal som specialiserar sig på hantering av verktyget. I ett 

team kan personal som har erfarenhet av software deployment-verktyg ingå.   

 

Utbildning. 

Det kan krävas viss utbildning utöver de handböcker som beskriver arbetet med SCCM för att hantera 

verktyget effektivt. 

 

Ta fram en karta över verksamhetens nätverk. 

Verktyget SCCM är i stort beroende av nätverket i verksamheten som det används i. Det kan därför vara 

nyttigt att skaffa sig en klar bild över hur nätverket är uppbyggt, så man senare kan använda kunskapen 

när man bygger upp nätverket i verktyget. 

 

Ta fram en processmodell för hur distribution av mjukvara ska ske. 

För att få en tydlig bild av hur arbetet med distributionen ska ske kan en modell för processen tas fram, 

liknande den som Carzaniga (1997) presenterar i sitt arbete. (Se Figur 2). 
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Testa.  

Har man möjlighet att testa verktyget, kanske i en mindre test-miljö innan man implementerar lösningen 

skarpt i verksamheten kan detta vara bra. Genom att utföra tester kan man få en djupare kunskap om hur 

verktyget fungerar och vilka möjligheter och begränsningar som finns.  

 

6.3 Kravspecifikation 
I studiens syfte och mål ingick det att ta fram ett ramverk med innehållande kravspecifikation.  

Kravspecifikationen har baserats på utförda intervjuer och gruppintervjuer tillsammans med medarbetare 

hos samarbetspartnern. Personalen gav sina synpunkter på vad ett software deployment-verktyg måste 

klara av för att passa in deras verksamhet. Under gruppintervjun fanns ett antal frågeställningar som var 

en utgångspunkt för framtagande av krav (se 2.8.1 Gruppintervju). Denna kravspecifikation kan även 

användas för att jämföras mot andra liknande verktyg som SCCM som finns tillgängliga på marknaden. 

 

Kravspecifikationen beskriver funktionella krav, där krav som rör funktioner i verktyget presenteras. 

Även icke-funktionella krav beskrivs, vilka rör mer övergripande krav som inte rör funktioner i verktyget. 

Nedan presenteras de krav som togs fram i samband med gruppintervjun. Se Bilaga C för fullständig 

kravspecifikation. 

 
Funktionella krav:  

 

– Möjligt att distribuera mjukvaror till servrar och datorer automatiskt. 

– Möjligt att distribuera operativsystem till hårdvara automatiskt. 

– Mjukvaror ska kunna konfigureras innan distribution till hårdvara utförs. 

– Möjligt att kunna distribuera flera mjukvaror samtidigt. 

– Möjligt att ange i vilken ordning mjukvaror i ett paket ska installeras.  

– Händelser som sker i verktyget ska automatiskt loggas och kunna presenteras. 

– Möjligt att dokumentera händelser manuellt i verktyget. 

– Möjligt att distribuera egenutvecklade mjukvaror. 

– Möjlig att uppdatera tidigare skapade paket innehållande mjukvaror. 

 

Övergripande icke-funktionella krav: 

 

 – Leverantören ska kunna erbjuda utbildningar för användning av verktyget. 

– Verktyget ska bidra till en jämn kvalitet i installation, installationen ska se lika ut oberoende på 

vem som har utfört den. 

 – Verktyget ska vara etablerat på marknaden. 

 – Leverantören ska kunna tillhandahålla de senaste uppdateringarna av verktyget. 
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6.4 Utvärdering av software deployment-verktyg 
Kravspecifikationen har utvärderats mot Microsofts verktyg för distribution av mjukvara, System Center 

2012 Configuration Manager (SCCM). Detta för att se om SCCM kan uppfylla de krav som ställts utifrån 

kravspecifikationen. Utvärderingen har gjorts genom att utföra litteraturstudier kring SCCM. 

Markeringarna (*) anger om kravet uppfylls eller inte.  

 

Krav på SCCM från ABB SCCM uppfyller krav 

1. Möjligt att distribuera mjukvaror till servrar och datorer automatiskt * 

(Meyler et al, 2012) 

2. Möjligt att distribuera operativsystem till hårdvara automatiskt * 

(Meyler et al, 2012) 

3. Mjukvaror ska kunna konfigureras innan distribution till hårdvara 

utförs 

* 

(Meyler et al, 2012) 

4. Möjligt att kunna distribuera flera mjukvaror samtidigt * 

(Meyler et al, 2012) 

5. Möjligt att ange i vilken ordning mjukvaror ska installeras * 

(Meyler et al, 2012) 

6. Händelser som sker i verktyget ska automatiskt loggas och kunna 

presenteras 

* 

(Microsoft, 2012) 

7. Möjligt att dokumentera händelser manuellt i verktyget * 

(Microsoft, 2012) 

8. Möjligt att distribuera egenutvecklade mjukvaror med verktyget * 

(Meyler et al, 2012) 

9. Möjligt att uppdatera tidigare skapade paket innehållande mjukvaror * 

(Microsoft, 2012) 

Tabell 5. Sammanställning av utvärderade krav mot verktyget SCCM (Källa: egen) 
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7 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel innehåller diskussion kring resultatet som vi kommit fram till i vårt arbete. Vi diskuterar och 

drar slutsatser kring våra syften och det mål som funnits i studien, de förbättringsförslag som tagits fram, 

ramverket med kravspecifikationen, arbetssättet i studien och förslag till framtida studier. 

 

7.1 Uppfyllande av syfte och mål 
Det första syftet, samt frågeställningarna i studien var att undersöka och förklara hur arbetet med 

installationer av mjukvara ser ut i verksamheten idag, samt hitta förbättringsmöjligheter i arbetssättet för 

att göra installationer enklare och mindre tidskrävande.  

Detta anser vi att vi uppfyller då vi utfört enkätundersökning och intervjuer för att ta reda på hur arbetet 

med installationer går till. I kapitel 4 förklarar vi HVDCs arbetet med installationer. I kapitel 5 

presenterar vi de förbättringsmöjligheter vi tagit fram, samt hur de kan effektivisera arbetet i form av en 

målgraf.  

 

Det andra syftet i studien var att ta fram ett ramverk med innehållande kravspecifikation. Ramverket ska 

kunna användas för att förbereda verksamheten på bästa sätt när de ska börja använda ett software 

deployment-verktyg. Kravspecifikationen skulle sedan utvärderas mot ett software deployment-verktyg 

på marknaden.  

Vi anser att vi även uppfyller detta syfte då vi i kapitel 6 presenterar det ramverk och den 

kravspecifikation vi tagit fram, detta är studiens slutliga artefakt. Verktyget System Center 2012 

Configuration Manager (SCCM) har utvärderats mot kravspecifikationen.  

Då vi uppfyller de syften som ingår i studien uppfyller vi även målet i studien. 

 

Vi har under arbetet med studien hela tiden arbetat mot de syften och mål som satts upp. Vi har tagit 

hänsyn till syfte och mål i alla moment som genomgåtts i arbetet. Detta för att på ett tydligt sätt kunna 

uppfylla dem.   

 

7.2 Förbättringsförslag för manuella installationer 
De förbättringsförslag som tagits fram i analysen i studien är relaterade till de installationer som sker 

manuellt. Genom de intervjuer och den enkätundersökning vi gjort i studien har vi fått underlag att utgå 

ifrån när vi tagit fram förbättringsförslagen.  

 

Vi har försökt att göra förbättringsförslagen så generella och grundläggande som möjligt för att arbetet 

med att implementera dessa förändringar inte ska vara svårt för verksamheten. Genom att vi tagit fram 

dessa förslag har vi tagit hänsyn till att det kanske inte är möjligt för HVDC att installera alla mjukvaror 

med ett software deployment-verktyg av olika skäl. Förbättringsförslagen kan också vara till nytta för 

samarbetspartnern om de väljer att inte använda ett software deployment-verktyg.  

 

Eftersom det är relativt många mjukvaror som ingår i de projekt som HVDC levererar tror vi att om man 

implementerar de förbättringsförslag som tagits fram, kan tidsbesparingar göras i arbetet med 

installationer av mjukvaror som sker manuellt. 

 

Om verksamheten bestämmer sig för att inte börja använda ett software deployment-verktyg så vill vi 

ändå rekommendera att implementera de förbättringsförslag gällande manuella installationer som tagits 

fram. Förbättringsförslagen har en direkt koppling till de problem som den intervjuade personalen på 

HVDC uttryckt, vi tror därför att förslagen skulle göra arbetet enklare för personal som arbetar med 

installation av mjukvaror.    

 

7.3 Ramverk och kravspecifikation för software deployment-
verktyg 

I det framtagna ramverket ingår ett antal rekommendationer som gäller förberedande aktiviteter för 

verksamheten att ta hänsyn till när de överväger att börja använda sig utav Microsofts SCCM. Dessa 

rekommendationer beskriver hur man kan förbereda verksamheten för att få ut så mycket nytta av 

verktyget som möjligt, samt att kunna arbeta effektivt med det. Det har varit viktigt för oss att arbeta med 

ramverket så det ska kunna tillämpas när det gäller andra verktyg än SCCM. Vi har därför försökt att 
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utforma dessa rekommendationer på ett generellt sätt. Detta gör även att andra verksamheter än vår 

samarbetspartner kan använda sig av ramverket.  

 

Kravspecifikationen togs fram baserat på intervjuer med personal på HVDC i Ludvika och även 

gruppintervju med personal. Den personal som intervjuats och deltagit i gruppintervju har erfarenhet av 

installationer och arbetar även i dagsläget med installationer av mjukvara. Detta gjorde att vi kunde 

identifiera krav som var relevanta för att verksamheten ska kunna använda ett software deployment-

verktyg för installationer i deras arbete. Vi anser därför att denna kravspecifikation är relevant för HVDC 

och andra verksamheter som arbetar på liknande sätt med installationer av mjukvara.  

Den framtagna kravspecifikationen har utvärderats mot Microsofts verktyg för software deployment 

(SCCM) och det har visat sig att SCCM kan uppfylla samtliga krav som ställts utifrån 

kravspecifikationen. Den litteratur som använts för att utvärdera kravspecifikationen har en direkt 

koppling till det aktuella verktyget, därför kan vi dra slutsatsen att de krav som ställts mot verktyget 

uppfylls. Boken System 2012 Center Configuration Manager Unleashed skriven av (Meyler, Holt, Oh, 

Sandys, & Ramsey, 2012) och Microsofts egna websida (Microsoft, 2012) har använts för att utvärdera 

SCCM mot kravspecifikationen.  

 

Eftersom vi inte haft möjlighet att testa verktyget SCCM vet vi inte om det slutgiltiga ramverket och 

kravspecifikationen är tillräckligt som underlag för verksamheter att kunna börja använda ett software 

deployment-verktyg. I tidigare skriven litteratur, t.ex. (Mäntylä & Vanhanen, 2011) beskrivs det att det 

saknas industriella studier kring ämnet software deployment och att detta kan bero på att det är ett svårt 

ämne att undersöka. Vi anser att det är svårt att göra ett generellt men ändå exakt tillvägagångssätt för hur 

en verksamhet ska gå tillväga när de ska börja använda ett sådant verktyg. Även om inte verksamheten är 

redo att börja använda ett software deployment-verktyg idag så kan detta ramverk ligga till grund för 

vidare planering för att börja använda verktyget i framtiden. 

 

I vår studie har vi stött på litteratur som beskriver tekniska detaljer kring software deployment-verktyg. 

Vi har inte funnit någon annan litteratur som beskriver ett ramverk och kravspecifikation som 

verksamheter kan använda som underlag när de ska börja använda eller överväger att börja använda ett 

software deployment-verktyg. Vi anser att vårt bidrag kan fylla dagens avsaknad av litteratur för detta.   

 

I kravspecifikation beskrevs inga krav på gränssnittet i verktyget SCCM, det beslutet togs i samråd med 

samarbetspartnern. Beslutet grundades i att samarbetspartnerna inte ansåg det särskilt viktigt i nuläget att 

utvärdera detta. Vi anser att detta bör undersökas och utvärderas innan man införskaffar verktyget då 

gränssnittet är en viktig del för hur personer som ska arbeta med verktyget upplever det.    

 

7.4 Vårt arbetssätt 
Vi har valt att arbeta efter Oates (2006) modell för forskningsprocesser, vi valde att arbeta efter strategin 

”Design och utveckling” (Design and creation). Det har varit bra att följa modellen under arbetets gång då 

vi haft hjälp av de tydliga steg som presenteras i modellen.  

 

Inledningsvis använde vi litteraturstudier för att skapa en kunskapsbas inför det praktiska arbetet med att 

ta fram ett ramverk för hur verksamheter kan börja använda ett software deployment-verktyg. Det har 

varit svårt att hitta relevant litteratur kring ämnet då större delen av litteraturen inte är särskilt generell 

utan är från företag som erbjuder sådana verktyg och är därför väldigt vinklade mot hur just de använder 

det. Den del av litteraturen som var mer generell var oftast gammal men användbar då även nyare 

litteratur refererade till den.  

 

Enkätundersökningar genomfördes för att snabbt få en uppfattning om hur installationsarbetet av 

mjukvaror ser ut samt en del saker som upplevs som svåra. Det gav oss även bra underlag till att ta fram 

intervjufrågor, då vi fick en inblick i hur det fungerar. Enkätundersökningen som skickades ut till 

personal inom verksamheten resulterade i 17 svar, det hade varit bra om vi fått fler svar för att få en 

bredare bild över hur personalen ser på arbetet kring installationer i dagsläget. Enkäten skickades ut till 26 

personer, det var alla personer vi visste hade arbetat eller arbetar med installationer. De nio personer som 

inte besvarade enkäten kunde möjligen ha bidragit med att ytterligare problemområden kunnat 

identifieras. En bortfallsanalys hade varit värdefull för att undersöka anledningen till att inte delta i 

undersökningen och om det möjligen kunnat ge signaler om andra svårigheter och problem. På grund av 

tidsbrist utfördes ingen bortfallsanalys.     
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Intervjuerna hjälpte oss att få en djupare inblick i hur installationsarbetet ser ut och vi fick även djupare 

kunskap för vad det var som vart svårt samt vilka problem som fanns i den. Baserat på de svårigheter och 

problem som intervjupersonerna påtalat har vi kunnat använda dessa för att ta fram förbättringsförslag. Vi 

använde oss utav semistrukturerade intervjuer och det fungerade bra då vi fick svar på det vi tyckte var 

viktigast samt att det kunde uppstå följdfrågor och intervjupersonen kunde utveckla sitt svar, detta gav oss 

en bredare uppfattning kring hela installationsarbetet. Den gruppintervju som utfördes gav oss underlag 

att använda för att utforma en kravspecifikation. I efterhand önskar vi att vi haft möjlighet att intervjua 

fler personer från flera avdelningar och med andra roller i verksamheten. 

 

Det arbetssätt vi använt oss av för analys av empirisk data har varit bra, vi har med hjälp av kunskap från 

tidigare kurser kunnat använda oss av grafer för att analysera data som tagits fram genom 

enkätundersökning och intervjuer. Det har hjälpt oss att kunna genomföra grundligare analyser genom att 

man ser samband och verkan mellan olika objekt som förs in i graferna.  

 

7.5 Sammanfattning 
Problemområden har kunnat identifieras och utifrån dessa upprättades förbättringsförslag gällande 

installation av mjukvara samt ett generellt ramverk med innehållande kravspecifikation för användande 

av software deployment-verktyg. Vi ser detta som ett både teoretiskt och metodmässigt bidrag.  
 

7.6 Förslag till framtida studier 
Då vi inte haft möjlighet att testa vårt ramverk, med de förberedande aktiviteterna och kravspecifikation 

mot Microsofts verktyg SCCM skulle det vara intressant att göra en sådan studie. En sådan studie skulle 

ge en intressant diskussion för om vårt ramverk kan vara till hjälp för verksamheter att börja använda ett 

software deployment-verktyg. Ramverket och kravspecifikationen skulle även kunna testas och 

utvärderas mot ett annat verktyg än SCCM som hanterar software deployment.  
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Bilaga B – Intervjuer 
 
Intervju nr.1 

Frågor till IP1 2014-04-15 

Intervjun genomförd på ABB, Ludvika 

Kan du beskriva arbetsprocessen/uppgiften i arbetet med installationer? 

Först tar man reda på vilka mjukvaror som ska installeras från dokument, hämtar instruktioner och 

mjukvaror sedan konfigurerar man hårdvara och börjar installera. 

Upplever du att det finns olika sätt att utföra installationerna på? 

Ja, det är ofta därför vissa problem dyker upp, att det inte finns några specifika rutiner.  

Hur lång tid tar det ungefär att installera alla mjukvaror i ett projekt? 

Ca 3-4 veckor.  

Vilka delar upplever som invecklade? 

Vissa kompilatorer är invecklade att installera.  

Vilka problem stöter du på ofta när du jobbar med installationer? 

Ordningsföljden är ofta ett problem.  

Återkommer samma problem i olika projekt? 

Det kan vara tidssynkning mellan datorer och servrar.  

Tar det lång tid att lösa dessa problem? 

Det kan ta ca 2-3 dagar att hitta själva problemet, sedan kan själva lösningen ta 1 dag.  

Tar problemlösning inom installationer upp mycket tid av arbetet?  

Ja det tycker jag.  

Hur lång tid tar problemlösningen ungefär? 

En tredjedel av den totala tiden tror jag.  

Vilket moment i arbetet med installationer är mest tidskrävande? 

Jag vet faktiskt inte.  

Kan problem som uppstår med installationer påverka resultatet för slutprodukten? 

Ja, om man ändrat vissa saker, så kan något annat bli påverkat och det kan ställa till det längre fram. 

Hur säkerställer man att installationer är gjorda på rätt sätt? 

Själva installationen kontrolleras inte, men funktionaliteten testar i ett senare steg, då kan man se om 

installationen fungerade eller inte.  

Tror du att en automatisering av installationsprocessen skulle hjälpa? 

Ja det tror jag.  

Krävs särskild kompetens för att utföra arbetet med installationer effektivt? 

Vissa mjukvaror och delar av installationen kräver viss kompentens. Det finns både enkla och svåra delar 

med installationsprocessen.  
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Intervju nr.2 

Frågor till IP2 2014-04-16 

Intervjun genomförd på ABB, Ludvika 

Kan du beskriva arbetsprocessen/uppgiften i arbetet med installationen? 

Vi har ofta mjukvarorna på skivor, man måste kolla om man har den senaste mallen annars laddar man 

hem den mallen och bränner ut den på skiva men i dagsläget kör vi på USB-sticka. Man stoppar in USB-

stickan och laddar på mallen på hårdvaran och sätter upp IP-nummer, datornamn osv.  

Upplever du att det finns olika sätt att utföra installationerna på? 

Ja, folk utför de nog olika. 

Vilka delar upplever du som invecklade? 

Är i regel inte svårt alls, kan vara lite knöligt med ENS, alla kompilatorer är installerade där och de är lite 

knöliga att installera och det är den enda maskinen där man skulle kunna göra lite misstag. 

Konfigureringen där kan ibland vara lite krånglig och ställa till det. 

Hur lång tid tar det ungefär att installera alla mjukvaror i ett projekt? 

Är all hårdvara uppe så bör det inte ta mer än två veckor. Men så är aldrig fallet, så det tar ca 3-4 veckor.  

Vilka problem stöter du ofta på när du jobbar med installationer? 

Ska inte vara några problem vid installation. De problem man kan stöta på är när folk inte riktigt vet vad 

de är dom gör, t ex om de inte har riktig koll på domäner. 

Vilket moment i arbetet med installationer är mest tidskrävande? 

Det som tar längst tid är innan du börjar med installationerna, det tar tid att kolla så att man använder den 

senaste versionen av mjukvara, ibland finns inga mallar och då måste det tas fram och det skapar 

väntetider. Installationen av Intouch har krånglat en del och likaså med Arcestra (programvara för att 

bygga HMI) installationen går oftast bra men det är själva programmet som inte fungerar bra. Licensering 

av operativsystem är ofta tidskrävande(ett par timmar).  

Kan problem som uppstår med installationer påverka resultatet för slutprodukten? 

Ja, blir något fel vid installationen som inte upptäcks vid testningen och produkten har skickats ut till 

kund, så kan det innebära katastrof. Det behöver inte vara fel på själva installationen utan det kan vara fel 

på programvaran och det kan uppstå om det inte genomförts riktiga tester på programvaran innan man 

börjar använda den.  

Hur säkerställer man att installationer är gjorda på rätt sätt? 

Tester innan leverans. 

Tror du att en automatisering av installationsprocessen skulle hjälpa? 

Skulle man kunna få till automatiserade installationer som är färdig-konfigurerade så skulle det vara till 

stor hjälp och spara väldigt mycket tid. 

Krävs särskild kompetens för att utföra arbetet med installationer effektivt? 

Nätverk kan vara bra att känna till. 
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Intervju nr.3 

Frågor till IP3, 2014-04-16 

Intervjun genomförd på ABB, Ludvika. 

Kan du beskriva arbetsprocessen/uppgiften i arbetet med installationer? 

Först letar man på dokument som talar om vilka mjukvaror som ska installeras, sedan hämtas 

instruktioner för hur varje mjukvara ska installeras. Sedan börjar man installera.  

Upplever du att det finns olika sätt att utföra installationerna på? 

Jag vet inte, jag följer alltid instruktionerna så jag gör alltid på samma sätt.  

Hur lång tid tar det ungefär att installera alla mjukvaror i ett projekt? 

Om alla dokument och instruktioner är framtagna, och hårdvaran är klar, ca 4 veckor.  

Vilka delar upplever som invecklade? 

Det svåraste är kompilatorer som ska installeras, de måste installeras i en viss ordning, och det är svårt att 

veta vilken ordning de ska installeras. Jag får ibland fråga personer med mer erfarenhet om vilken ordning 

mjukvarorna måste installeras.  

Vilka problem stöter du på ofta när du jobbar med installationer? 

Det är svårt att veta vilken ordning man ska installera mjukvarorna i. Vissa mjukvaror är beroende av att 

andra är installerade först. Det är svårt att veta vilka instruktioner som hör till vilken mjukvara, det finns 

väldigt många dokument.  

Återkommer samma problem i olika projekt? 

De första två gångerna återkommer ofta samma problem, senare vet man ofta bättre hur man ska undvika 

problem.  

Tar det lång tid att lösa dessa problem? 

Jag får ofta fråga andra personer, ibland får jag svar snabbt, ibland får jag fråga runt länge och då kan det 

dra ut på tiden.   

Tar problemlösning inom installationer upp mycket tid av arbetet?  

Det beror på om man hittar någon personer att fråga.  

Hur lång tid tar problemlösningen ungefär? 

Jag vet faktiskt inte, det beror på vilket problemet är.  

Vilket moment i arbetet med installationer är mest tidskrävande? 

Arbetet med active directory.  

Kan problem som uppstår med installationer påverka resultatet för slutprodukten? 

Ja, om man missat något i instruktionerna så kan man ha konfigurerat någonting fel. Om problemet hittas 

vid ett senare steg kan en ominstallation av hela systemet krävas.  

Hur säkerställer man att installationer är gjorda på rätt sätt? 

För mig, om jag följer de rätta instruktionerna förutsätter jag att det är gjort på rätt sätt. Vi testar också 

hårdvara och mjukvara innan vi skickar det, då kan man hitta fel.  

Tror du att en automatisering av installationsprocessen skulle hjälpa? 

Det tror jag skulle hjälpa mycket, vi skulle spara mycket tid.  
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Krävs särskild kompetens för att utföra arbetet med installationer effektivt? 

Jag tror att det spelar roll för vilken mjukvara det gäller, vissa mjukvaror är svårare att installera än andra. 

Viss kunskap krävs för vissa mjukvaror.  
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Intervju nr.4 
Frågor till IP4, 2014-04-22 

 

Intervjun genomförd på ABB, Ludvika. 

 

Kan du beskriva arbetsprocessen/uppgiften i arbetet med installationer? 
Det börjar med att projektledaren tar fram ett underlag där det framgår vilka program som ska ligga på 

vilka datorer. Sen letar man på instruktioner till installationen, efter det letar man upp mjukvaran som ska 

läggas på datorerna samt instruktioner hur du ska lägga på mjukvaran med respektive inställningar. 

Upplever du att det finns olika sätt att utföra installationerna på? 

Ja det gör det. Det finns instruktioner och meningen är att alla ska utföra installationerna på samma sätt, 

men ibland utförs de på andra sätt vilket gör att lösningarna ser olika ut. Det vettigaste är att alla gör 

likadant, om det kommer in någon ny person eller om support ska göra något så blir det lättare för dom 

om de vet hur installationerna är utförda. 

Hur lång tid tar det ungefär att installera alla mjukvaror i ett projekt? 

Ett medelstort projekt tar runt fyra veckor. Men går att som det ska så kan det gå snabbare och uppstår 

problem så kan det självklart ta längre tid. 

Vilka delar upplever du som invecklade? 

Kompilatorerna i servrar kan vara lite krångliga.   

Vilka problem stöter du på ofta när du jobbar med installationer? 

Active Directory och synkronisering av domänkontrollanter 

Återkommer samma problem i olika projekt? 

Ja, har man någon form utav blogg-funktion där man kan skriva in lösningar på problem så kan man spara 

tid. 

Tar problemlösning inom installationer upp mycket tid av arbetet? 

Det är olika, beroende på vad problemet är.  Det som tar längst tid är att hitta problemet, det brukar gå 

snabbt att fixa till det när man hittat det. 

Hur lång tid tar problemlösningen ungefär? 

Olika 

Vilket moment i arbetet med installationer är mest tidskrävande? 

När man lägger på all mjukvara för hand, sitta och klicka igenom alla installationer. 

Kan problem som uppstår med installationer påverka resultatet för slutprodukten? 

Ja absolut. En slarvig installation kan innebära att det uppstår problem ute på site. På vissa ställen är det 

tidsskillnader och då kan det vara svårt att få support från de som har installerat allt. 

Hur säkerställer man att installationer är gjorda på rätt sätt? 

Provkör programmen för att se om de funkar. 

 

Tror du att en automatisering av installations-processen skulle hjälpa? 

Ja. 
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Krävs särskild kompetens för att utföra arbetet med installationer effektivt? 

Ja det gör det, man bör ha en viss erfarenhet av nätverk och administration 
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Intervju nr.5 

Frågor till IP5, 2014-04-30 

 

Intervjun genomförd på ABB, Ludvika. 

 

Kan du beskriva arbetsprocessen/uppgiften i arbetet med installationer? 

Två steg. Konfigurationen av hårdvaran och i steg två bestäms vilken mjukvara som skall användas. Man 

får ett excel-ark som beskriver vilka mjukvaror som ska installeras samt vart de ska installeras sedan 

hämtar man informationen från releasedatabasen sedan börjar man installera. I releasedatabasen finns 

väldigt mycket mjukvara och man ska leta reda på den rätta som man ska använda, det kan uppkomma 

problem när man ska leta efter mjukvaror då det finns flera mjukvaror som kan se ut att vara likadana fast 

de är olika versioner och det kan vara otydligt. Det står i instruktionerna vilken version som ska användas.  

Upplever du att det finns olika sätt att utföra installationerna på? 

Upplever inte att det finns olika sätt att utföra installationer på.  

Hur lång tid tar det ungefär att installera alla mjukvaror i ett projekt? 

Om allt går som det ska så tar det bara två dagar, med all konfiguration tar det ungefär 2-3 veckor om 

problem inte uppstår. Om problem uppstår kan det en månad att bli klar och det är oftast så det ser ut i 

dagens projekt. 

Vilka delar upplever du som invecklade? 

Vissa mjukvaror har delar av konfigurationen som inte står med i instruktionerna och då måste man fråga 

personer som har mer erfarenhet och det tar även lång tid. Och även kompilatorer.  

Vilka problem stöter du på ofta när du jobbar med installationer? 

När instruktioner inte är uppdaterade och saknar vissa delar för konfigurationen så måste man fråga andra 

personer med mer erfarenhet och det kan ta tid. 

Återkommer samma problem i olika projekt? 

Det är ofta problem med instruktioner som inte är uppdaterade.  

Tar problemlösning inom installationer upp mycket tid av arbetet? 

Inte själva installationen av mjukvaror, man måste hålla nätverket vid liv och får man strömavbrott så 

förlorar man konfigurationen och man får börja om. 

Vilket moment i arbetet med installationer är mest tidskrävande? 

Det som tar längst tid är installationen av kompilatorer.  

Kan problem som uppstår med installationer påverka resultatet för slutprodukten? 

Nej, för man löser problemen som uppstår under processens gång.   

Hur säkerställer man att installationer är gjorda på rätt sätt? 

Man testar allt. 

Tror du att en automatisering av installations-processen skulle hjälpa? 

Det skulle spara en del tid. Det är egentligen inte installationen av mjukvarorna som tar tid utan det är 

konfigureringen av mjukvaran. 

Krävs särskild kompetens för att utföra arbetet med installationer effektivt? 

Nej. 
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Bilaga C – Kravspecifikation 

Syftet med kravspecifikationen: 

Vår samarbetspartner ABB vill ha en utformad kravspecifikation som ska utvärderas mot Microsofts 

verktyg för distribution av mjukvara (System Center 2012 Configuration Manager).  

Bakomliggande behov: 

I dagsläget har avdelningen HVDC på ABB i Ludvika ingen uttalad process när det gäller installationer 

av mjukvaror. Detta kan medföra att installationer utförs på olika beroende på vem som utför 

installationen. Alla installationer av mjukvara sker idag manuellt, vilket gör att installationsarbetet ofta tar 

lång tid. HVDC vill därför ta fram underlag för att överväga att börja använda verktyget SCCM för att 

sköta installationer.  

Sammanhang som kravspecifikationen skapats: 

Kravspecifikationen har utformats i samband med examensarbete hos ABB i Ludvika.  

Funktionella krav: 

De funktionella krav som tagits fram rör funktioner som krävs av verktyget för att passa in i 

verksamheten.  

– Möjligt att distribuera mjukvaror till servrar och datorer automatiskt. 

– Möjligt att distribuera operativsystem till hårdvara automatiskt. 

– Mjukvaror ska kunna konfigureras innan distribution till hårdvara utförs. 

– Möjligt att kunna distribuera flera mjukvaror samtidigt. 

– Möjligt att ange i vilken ordning mjukvaror i ett paket ska installeras.  

– Händelser som sker i verktyget ska automatiskt loggas och kunna presenteras. 

– Möjligt att dokumentera händelser manuellt i verktyget. 

– Möjligt att distribuera egenutvecklade mjukvaror. 

– Möjlig att uppdatera tidigare skapade paket innehållande mjukvaror. 

 

Icke-funktionella krav: 

De icke-funktionella krav som tagits fram är övergripande krav som rör verktyget. HVDC vill ha 

möjlighet att kunna ta hjälp av leverantören för att kunna utbilda personal som ska arbeta med verktyget. 

Verktyget ska bidra till att få ett standardiserat sätt att utföra installation av mjukvara på, oberoende av 

vem som utför installationen. Detta skulle säkerställa kvaliteten på installationen. De vill även att 

verktyget ska vara etablerat på marknaden, för att kunna säkerställa att support finns och att verktyget kan 

underhållas och uppdateras vid behov.   

– Leverantören ska kunna erbjuda utbildningar för användning av verktyget. 

– Verktyget ska bidra till en jämn kvalitet i installation, installationen ska se lika ut oberoende på 

vem som har utfört den. 

 – Verktyget ska vara etablerat på marknaden. 

 – Leverantören ska kunna tillhandahålla de senaste uppdateringarna av verktyget. 
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Bilaga D – Ramverk, innehållande förberedande aktiviteter för användande av 

software deployment-verktyg 

Förberedelse och planering 
För att börja använda System Center 2012 Configuration Manager (SCCM) bör verksamheten förbereda 

sig på bästa sätt för att kunna arbeta effektivt och få ut så mycket nytta som möjligt av verktyget. Nedan 

följer generella rekommendationer som kan användas av verksamheter för att förbereda sig inför 

användande av SCCM. Dessa rekommendationer kan även tillämpas när det gäller andra liknande verktyg 

som SCCM.  

 

Hur många maskiner ska hanteras av verktyget? 

Det är viktigt att ta reda på hur många maskiner som ska kopplas till verktyget, då verktyget inte kan 

hantera hur många maskiner som helst.  

 

Skaffa sig en klar bild över vilka hårdvaror i verksamheten som ska kopplas till verktyget. 

Innan man börjar använda verktyget bör man identifiera alla hårdvaror som ska hanteras av verktyget. Är 

det t.ex. servrar och datorer som ska användas eller om det är fler sorters hårdvaror som används i 

verksamheten.  

 

Hur många av mjukvarorna kan skickas ut med verktyget? 

För att få så stor nytta som möjligt av verktyget så är det bra att först ta reda på hur många av de 

mjukvaror som verksamheten använder, som kan distribueras ut med verktyget. Man bör ta reda på om 

verktyget klarar av att skicka andra än standard-mjukvaror, t.ex. mjukvaror som utvecklats internt i 

verksamheten.  

 

Behöver hårdvara köpas in för att börja använda verktyget 

När man använder verktyget SCCM krävs det att man använder t.ex. en server med en SQL-databas 

installerat. Det kan krävas att sådan hårdvara måste införskaffas innan man börjar använda verktyget. 

 

Team för arbete med verktyget. 

SCCM är ett komplext verktyg och det kan krävas fler än en person för att hantera det effektivt. Det kan 

därför vara bra att sätta ihop ett team av personal som specialiserar sig på hantering av verktyget. I ett 

team kan personal som har erfarenhet av software deployment-verktyg ingå.   

 

Utbildning. 

Det kan krävas viss utbildning utöver de handböcker som beskriver arbetet med SCCM för att hantera 

verktyget effektivt. 

 

Ta fram en karta över verksamhetens nätverk. 

Verktyget SCCM är i stort beroende av nätverket i verksamheten som det används i. Det kan därför vara 

nyttigt att skaffa sig en klar bild över hur nätverket är uppbyggt, så man senare kan använda kunskapen 

när man bygger upp nätverket i verktyget. 

 

Ta fram en processmodell för hur distribution av mjukvara ska ske. 

För att få en tydlig bild av hur arbetet med distributionen ska ske kan en modell för processen tas fram, 

liknande den som Carzaniga (1997) presenterar i sitt arbete. (Se Figur 2). 

 

Testa.  

Har man möjlighet att testa verktyget, kanske i en mindre test-miljö innan man implementerar lösningen 

skarpt i verksamheten kan detta vara bra. Genom att utföra tester kan man få en djupare kunskap om hur 

verktyget fungerar och vilka möjligheter och begränsningar som finns. 


